
 Regler för uppställning av båtar på Getterön Marinas uppställningsplats 

 Uppställningsplatsen är avsett 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 på 
 vagnen/bocken. Avlägsna allt 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. 

 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 utdragna. Spinnackerbom skall vara borttagen. Vira 
 dirken (en tunn lina rekommenderas ej) hårt runt akterstaget med många varv. Vira 1 st genuafall (en 
 tunn lina rekommenderas 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. 

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


