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Föreskrifter för upplåtelse, byte mm av bryggplats
under sommar- & vintersäsong
1

Ansvar
1.1 Styrelsen ansvarar för att kölista för nya medlemmar upprättas och
hålls aktuell samt tilldelar platser enligt nedanstående föreskrifter.
1.2 Båt skall vara förtöjd vid anvisad bryggplats senast 1. juni. I annat fall,
kontakta hamnkapten
1.3 Båten ska vara märkt med medlemsnummer för enkel identifiering.
Styrelsen tillhandahåller märketiketter

2

Grundvillkor för upplåtelse av bryggplats
2.1 Bryggplats upplåtes till medlem, 1 år i taget, för egen fritidsbåt mot av
årsstämmans fastställda avgift.
2.2 Äganderätten till båt skall på begäran av styrelsemedlem kunna
styrkas
2.3 Bryggplats i hamn upplåtes i två perioder:
Sommarsäsong 1. april – 30. november
Vintersäsong 1. december – 31. mars.
2.4 Avgift för säsongsplats i hamn och uppläggningsplats betalas enligt av
Morarnas Båtklubb fastställda avgifter.
2.5 Sommarplats i hamn skall tas i anspråk senast 1. juni. I annat fall
kontakta hamnkapten som beslutar och anvisar tillfällig uthyrning av
platsen till annan medlem
2.6 Bryggplatsen får nyttjas från 1. april till 30. november. Önskar medlem
ha sin båt kvar i sjön efter detta datum skall detta anmälas till
hamnkapten.
2.7 Önskar medlem ha kvar sin båt på uppläggningsplats efter 1. juni
t.o.m. klubbens första upptagningsdatum ska detta anmälas till
varvsansvarig samt avgift betalas för sommarplats på land enligt av
Morarnas Båtklubb fastställda avgifter
2.8 Släpjolle med max längd 3,60 m kan placeras på plats avsedd för
jolleförvaring eller dikt intill din båt, dock inte på bryggan. Märkning
som visar medlemsnummer skall vara väl synlig på varje båt/jolle.
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Vinterplats i hamn
3.1 Morarnas Båtklubb erbjuder medlemmar som innehar medlemskap
och sommarplats i hamn möjlighet att nyttja hamnen även under
vintersäsong.
3.2 Antalet vinterplatser är begränsat och medlem kan inte kräva
bryggplats vintertid. Alla vinterplatser tilldelas efter överenskommelse
med hamnkapten inför vintersäsongen.
3.3 Avgift för kommande vinterplats i hamn erläggs i samband med avtal i
slutet av sommarsäsongen.
3.4 Avgiften för vinterplats i hamn återbetalas ej vid eventuell upptagning
under vintersäsongen

4

Vid anvisad vinterplats i hamn gäller
4.1 Klubbens avtal med medlemmen gäller i alla tillämpliga delar med
nedan angivna tillägg/avvikelser:
4.2 Klubben upplåter vinterplats i hamn utan extra åtaganden. I vinterplats
ingår inte tillgång till vatten eller toalett i klubbstugan, tömning av båttoalett, vakt, eller annan service som vinterunderhåll av gångvägar,
körbanor eller bryggor o.dyl
4.3 Tillgång till el behandlas i särskilt avtal. Anslutningssladdar skall vara
av typ godkänd för utomhusbruk och innehålla högst en skarv före
inkoppling till båt.
4.4 Eventuella isfrihållare inskaffas och bekostas av medlem
4.5 Båtägaren skall ha en försäkring som täcker året runt förvaring i sjön.
Intyg skall delges hamnkapten.
4.6 Båtägaren skall ha regelbunden uppsikt på sin båt.
4.7 Båtägaren måste på klubbens begäran inom 7 dagar flytta sin båt till
anvisad plats i händelse av åtgärder på bryggor eller infästningar som
kräver tom brygga.
4.8 I akuta lägen kan båtägare uppmanas flytta båten omgående. Om
båtägaren inte kan uppfylla en sådan begäran kan båten flyttas i
klubbens regi. Eventuella skador vid sådan händelse faller på
båtägaren.
4.9 I händelse av storm- eller isskador på båten som förorsakar
miljöskador skall medlemmen ansvara & bekosta nödvändig miljösanering - hamnen ligger i ett naturskyddsreservat.

5 Villkor beträffande båtens bredd
5.1 När ledig plats anvisats gäller att den lediga platsen bör vara minst 20-40
cm och högst 60-80 cm bredare än den aktuella båten, beroende på
båtstorlek liten-stor
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Byte till större eller mindre bryggplats
6.1 Den som anvisats byggplats och får behov av större eller mindre
båtplats ska få företräde till lediga platser, gentemot den som står i tur
att anvisas bryggplats för första gången. Önskemål om byte av plats
skall anmälas minst en månad i förväg till hamnkapten. Byte till större
båt ger inte garanti för erhållande av större brygg- eller uppläggningsplats.

7

Omplacering av båt till annan bryggplats
7.1 I syfte att hamnresursen skall utnyttjas på bästa sätt, kan den som
anvisats viss plats senare av hamnkapten anvisas annan plats.

8

Överlåtelse av bryggplats
8.1 Det är inte tillåtet att på eget initiativ överlåta nyttjandet av
bryggplatsen till annan, önskemål om byte av plats måste gå via
hamnkapten.

9

Tidsbegränsat avstående från nyttjande av bryggplats
9.1 Efter anmälan senast 1. november till hamnkapten kan bryggplatsinnehavare under högst två (2) sommarsäsonger avstå från nyttjandet
av bryggplats. Bryggplatsen upplåtes då tillfälligt till annan medlem,
som erlägger avgiften. Sådan upplåtelse gäller för ett (1) år i taget.
9.2 Den ordinarie bryggplatsinnehavaren få inte mottaga ersättning från
någon för sådan tillfällig upplåtelse.
9.3 Efter att som längst ha avstått från sin bryggplats under två (2)
säsonger måste bryggplatsinnehavaren åter börja nyttja sin bryggplats
eller definitivt avstå från densamma. Observera föreskrifterna om byte
och omplacering av båtplats ovan

10 Bryggplatsens överförande till anhörig
10.1 Efter prövning av styrelsen kan den som har ordinarie plats få överlåta
den till familjemedlem under förutsättning att familjemedlemmen redan
tidigare är medlem i klubben, att han/hon aktivt deltagit i klubbens
verksamhet, att det uppenbarligen förhåller sig så att medlemmen
skall upphöra med fritidsbåtsverksamhet och att båten övergått i
familjemedlemmens ägo.
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11 Uppsägning av båtplats under säsong
11.1 Medlem som vill lämna sin plats under pågående säsong erhåller
återbetalning av årets erlagda avgift* beroende på tidpunkten för
uppsägningen
Uppsägning
jan-mars
april
maj
juni
juli-aug
sept-dec

Sommarplats
100 %
75%
50%
25 %
0%
0%

Uppläggningsplats
100%
100%
100%
100%
100%
0%

*Avgiften för uppläggningsplats erläggs redan föregående vår

12 Nyttjande upphör
12.1 När medlem inte längre behöver sin bryggplats, skall detta snarast
anmälas till medlemsansvarig som håller samman utträdet,
återbetalning av deposition, återlämning av nycklar och avstämning av
upplupna avgifter
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