
 Regler för hamnens bryggplatser 

 Getterön Marina disponerar bryggplatsen 
 Samtliga platser disponeras av föreningen, styrelsen har till uppgift att fördela platserna för 
 medlemmarna på bästa sätt. Perioden för sjösatta båtar är 1 mars till den 15 november. I övrigt ska 
 marinan vara tom förutom ett fåtal vinterliggare vid service kajen. 

 Medlem bibehåller sin plats 
 Alla som idag har eller har haft en plats under kortare eller längre tid behåller denna, såvida inte finns 
 anledning att byta plats på grund av fel båtstorlek i förhållande till plats, att bryggplatsen blir skadad 
 eller att platsen inte utnyttjas under viss tid m.m. 

 Begränsad tid för att inte nyttja tilldelad plats 
 Om inte särskilda skäl föreligger, som av styrelsen behandlas från fall till fall, gäller att om medlem tre 
 på varandra följande säsonger inte nyttjar platsen återgår den automatiskt till föreningen, som har 
 möjlighet att hyra ut platsen till annan medlem. Den hyrs då ut till medlem som finns på turlista och 
 som förstahands plats. Medlem som tidigare varit innehavare av platsen kan bli vilande eller eller ges 
 möjlighet att säga upp sitt medlemskap. Vid detta förfarande ska ett skriftligt meddelande skickas till 
 medlem, som då kan åberopa särskilda skäl för att behålla platsen. 

 Byte av plats på grund av orsak 
 Förstahands plats kan av hamnkontoret när som helst bytas mot annan förstahands plats om 
 anledning till det föreligger, som till exempel båtbyte, fel båtstorlek, (för liten eller för stor båtplats) eller 
 eventuell skada på byggplatsen. 

 Ej belagd plats 
 Om tilldelad plats ej är belagd senast 30 juni disponerar hamnkontoret platsen, ingen avgift 
 återbetalas då. Skulle medlem efter 30 juni önska sjösätta, tilldelas hen ny plats för aktuell säsong om 
 tidigare plats blivit uthyrd. 

 Förtöjning 
 Båten skall alltid vara förtöjd med dämpare mot bryggan. Tågvirket ska vara dugligt och anpassat till 
 båtens tyngd, storlek och för stormvindar. Eventuella skador på brygga orsakade av undermålig 
 förtöjning betalas av båtägare. Allt förtöjningsgods avlägsnas vid upptagning. 

 El på bryggan 
 All förbrukad el bekostas av båtägaren. För att redovisa förbrukad el måste godkänd (av Getterön 
 Marina) elmätare användas. Elmätare kan köpas på hamnkontoret och den ska vara tydligt märkt med 
 båtplatsens nummer. 
 Båtplatsinnehavaren ansvarar själv landströmsutrustning inklusive mätare.  Eventuella skador 
 på utrustning, material, skador orsakade av laddning mm, är inget Getterön Marina kan göras 
 ansvarig för. 
 Vid elanvändning ska Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter följas. 
 Finns ingen elmätare synlig vid rond så kopplas elmatningen ur. 
 Vid överträdelse kommer skriftlig varning att utfärdas.  Upprepas överträdelsen efter första 
 varningen har marinan rätt att fakturera uppskattad kostnad för elförbrukningen, dock lägst 
 500 kronor.  Vid ytterligare överträdelse kan medlemsskapet  sägas upp. 
 Elen debiteras båtägaren två gånger per säsong. 

 Medlem som bryter mot gällande regler avseende tider rörande sjösättningar, upptagningar eller 
 andra ordningsregler, kan när som helst sägas upp, efter styrelsebeslut.  Styrelsen fattar sådant 
 beslut med enkel majoritet. 
 Vid sådan uppsägning återbetalas innevarande medlemslån reducerat med eventuella skulder till 
 föreningen. 
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