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Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall 
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att 
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid 
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal. 
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i 
vinden.

Under sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på 
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168 
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal 
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig 
utrustning placeras på anvisad plats.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkon-
toret senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan 
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda 
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras. 
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter. 
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras 
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. Se också till att din försäkring täcker 
eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad med masten på.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för 
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten, 
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsregler-
ing. Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade.

Regler för uppställning av båtar på GM:s uppställningsplats

• Vid anmälan får man välja om man vill betala medlemslån eller inte.
• Den som väljer medlemslån placeras i lista 1 efter anmälningsdatum. Övriga 

placeras i lista 2 efter anmälningsdatum.
• Vilande medlem, som önskar båtplats på nytt, placeras i lista 1 med det 

datum han anmäler önskemål om båtplats.

Bestämmelser angående kölistor

• Den i lista 1 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
ursprungliga anmälningsdatumet.

• Den i lista 2 som erbjuds båtplats men tackar nej placeras i lista 2 efter det 
datum han tackar nej.

• Om köplats avgiften inte betalas styrks man automatiskt från listan.

Beslutat vid allmänt medlemsmöte 2005-11-24 och gällande från och med 
arbetsåret 2006.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att tillhandahålla billiga och 
bra båtplatser för medlemmarna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal 
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostnaderna för inhyrd personal för 
större reparationer och nyprojekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av 
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30 och styrelsens beslut om 
att fastställa regler för hantering av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM disponerar skall fullgöra under-
hållstjänst i den omfattning som styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar 
utöver vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsarbete. Styrelsen beslu-
tar även om friköpsavgift för de medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem. Planeras säsongvis 
och meddelas medlemmarna vid vårens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och utförs efter individuell 
kallelse. Styrelsen kallar skriftligt eller muntligt vid behov av arbetsinsats. 
Om medlem inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid nästföl-
jande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer till stånd är det medlem-
mens skyldighet att på eget initiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten. 
Har detta ej skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt 6 
nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt eller delvis. Meddela 
hamnkontoret senast 31 mars innevarande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tillämpas inte från och med 
2004. Tjänstgöring med lättare uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning 
utför pliktkravet.

5. Plikterna värderas förverksamhetsåret 2016 till 1.700 kr för vaktplikt och 
1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen betalas via faktura så snart ansökan om 
friköp inkommit.

Getterön Marina – vakt och arbetsplikt

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad aktivitet ökas värderingen 
till 3.400 kr för vaktplikt resp. 3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5 och 6 ovan kommer 
vid eventuell utebliven betalning att regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla medlemmar under året 
skall de som inte blir kallade ej belastas med ekonomisk reglering. Dessa 
blir istället förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis fördelning 
eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, projektarbete, administra-
tivt arbete eller liknande, tjänstgöra i arbetsgrupper eller styrelsearbete.

Vakt/Arbetsplikten är en del av vår förenings förmåga att
tillhandahålla billiga och bra båtplatser för medlem-
marna. Vi kan inte räkna med att vår egen personal
skall hinna med allt eller att vi skall kunna ta kostna-
derna för inhyrd personal förstörre reparationer och ny-
projekt. Plikttjänsten måste därför ses som en del av
båtplatsavgiften.

Reglerna är uppställda i enlighet med stadgarnas § 30
och styrelsens beslut om att fastställa regler för hante-
ring av plikttjänstgöring för medlemmarna.

§30 ”Alla som har båtplats inom område som GM dispo-
nerar skall fullgöra underhållstjänst i den omfattning som
styrelsen fastställer. Underhållstjänsten omfattar utöver
vakttjänstgöring även underhålls- och anläggningsar-
bete. Styrelsen beslutaräven om friköpsavgift för de 
medlemmar som inte fullgör sin underhållstjänst”

1. Vaktplikten omfattar ca 8 timmar per år och medlem.
Planeras säsongvis och meddelas medlemmarna vid vå-
rens utskick.

2. Arbetsplikten beräknas till ca 6 timmar per år och ut-
förs efter individuell kallelse. Styrelsen kallar skriftligt
eller muntligt vid behov av arbetsinsats. Om medlem
inte kan delta vid aktuellt tillfälle sker ny kallelse vid
nästföljande tillfälle. Om plikttjänstgöring då ej kommer
till stånd är det medlemmens skyldighet att på eget ini-
tiativ föreslå tidpunkt för utförande av plikten.Har detta ej
skett under säsongen behandlas medlemmen enl. punkt
6 nedan.

3. Medlemmarna ges möjlighet att friköpa plikten helt
eller delvis. Meddela hamnkontoret senast 31 mars inne-
varande år. Använd bifogad talong.

4. Möjligheter att via läkarintyg bli befriad från plikt tilläm-
pas inte från och med 2004. Tjänstgöring med lättare
uppgifter alternativt anhörig/övrig besättning utför plikt-
kravet. 

5. Plikterna värderas för verksamhetsåret 2017 till 1.700
kr för vaktplikt och 1.500 kr för arbetsplikt. Beloppen be-
talas via faktura så snart ansökan om friköp inkommit.

6. Om medlem utan att meddela uteblir från planerad ak-
tivitet ökas värderingen till 3.400 kr för vaktplikt resp.
3.000 kr för arbetsplikt.

7. Den ekonomiska regleringen av pliktskyldighet enligt 5
och 6 ovan kommer vid eventuell utebliven betalning att
regleras via medlemslånet.

8. Om behov av plikttjänstgöring inte krävs för alla med-
lemmar under året skall de som inte blir kallade ej bela-
stas med ekonomisk reglering. Dessa blir istället
förstaval vid kommande kallelse och långsiktig rättvis för-
delning eftersträvas.

9. Arbetsplikten omfattar att delta i underhållsarbete, pro-
jektarbete, administrativt arbete eller liknande, tjänstgöra
i arbetsgrupper eller styrelsearbete.
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Friköp av vakt/arbetsplikt 2017

Medlem:.............................................................. Båtplats:.................

Jag önskar friköpa:

Vaktplikt: Arbetsplikt:

Talongen avskiljs och sändes till:
Getterön Marina, Änggärdevägen 1, 43293, Varberg.
E-post: info@getteronmarina.se
Eller i brevlådan vid hamnkontoret.

OBS! Anmälan ska vara inlämnad senast 31 mars.

Talongen för friköp finner du på  
www.getteronmarina.se under “medlemsinfo”

Uppställningsplatsen är avsedd för vinterförvaring av båtar, endast i undantagsfall
tillåts båtar uppställda sommartid. Båtar som inte varit sjösatta i tre år kommer att
få sin uppställningsplats uppsagd och bli avvisad. Styrelsen kan bevilja längre tid
om särskilda skäl föreligger.

Under vintern
Placering av båten skall ske på plats efter anvisning av Getterön Marinas personal.
Om Du har presenningstäckning se till att alla ytor är sträckta och inte fladdrar i
vinden.
Under 
sommaren
För platserna 1-157
Placera vagn eller bock i ”rutan”. All täcknings- och pallningsmaterial placeras på
vagnen/bocken. Avlägsna all övrigt ”material”.

För platserna 158-168
Endast båtar med vagnar placeras på dessa platser. Platsen skall enligt avtal
med kommunen vara avstädad under tiden 1 maj till 31 aug. Vagnarna med övrig
utrustning placeras på anvisad plats.

Kostnaden för el ingår i årsavgiften för uppställningsplatsen och avser el för
handverktyg och dylikt.
Om någon båtägare önskar större uttag av el för exempelvis reparationsarbeten,
uppvärmning eller dylikt kan detta ske efter separat mätning och kostnadsreglering.
Kontakta hamnkontoret.

OBS! Inkoppling av el får endast ske då båtägaren är närvarande.

Uppställning med mast
Önskar du vinterförvara båten med masten på skall du meddela detta till hamnkontoret
senast den 1 september. Då får du en anvisad plats. Båtvagn eller båtvaggan
ska vara utförd och uppställd med extra stabilitet för att eliminera risker vid hårda
vindar. Vagnen/vaggan skall vara uppallad vid ytterhörnen och kölen måste fixeras.
Sidostötterna måste ha en kraftig konstruktion. Komplettera gärna med extra stötter.
Fall och linor ska vara noggrant sträckta och masten måste också kompletteras
med skydd som förhindrar oljud från likrännan. 
Alla segel skall vara nedmonterade. (Undantaget rullstor). Lasyjacks skall tas bort från mast 
och bom. Alla flagglinor skall vara urdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira dirken 
(en tunn lina rekomenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en 
tunn lina rekomenderas ej) hårt runt förstaget med många varv, detta kan begränsa att staget 
kommer i självsvängning. Segelslips dras i mastrännan med hjälp av storfallet. Detta skall 
vara så långt att blåsljud i likrännan förhindras. Alla övriga fall och linor etc skall släppas upp i 
i topp eller tas bort. Inga fritt hängande linor får förekomma. Du tar sedan ned dina uppsläppta 
fall med en båtsmansstol eller mastkranen. 

Försäkring
Alla båtar som står uppställda på området skall vara försäkrade
Se också till att din försäkring täcker eventuella skador som kan hänföras till båt vinterförvarad 
med masten på.


