Ordnings‐ och säkerhetsföreskrifter
1.Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med Marinans
anvisningar.
2.Båtplatsinnehavaren får inte utnyttja bryggorna till olägenhet för angränsande
båtplats, inte heller felaktigt belasta brygga eller båtplatsutrustning. Vattenfyllda
och sjunkna båtar skall åtgärdas direkt av Båtplatsinnehavaren som också skall
tillse att tampar, kapell, fall mm och övrig utrustning ej lämnar oljud som stör
omgivningen.
3. Marinan äger rätt att justera förtöjning och även på Båtplatsinnehavarens
bekostnad vidta
alla åtgärder som krävs i syfte att ordnings‐ och säkerhetsföreskrifterna skall uppfyllas;
däribland omedelbart på bästa sätt åtgärda el.
omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.
4.Båtplatsinnehavaren skall iakttaga hänsyn och bidra till ordningen. Båtplatsinnehavaren
får ej utföra störande underhålls‐ eller reparationsarbete och är även ansvarig för sina
besökares uppträdande.
5. Båtplatsinnehavaren skall rapportera om felaktigheter och skador på Marinans
båtar, även hamnutrustning, samt överträdelse av dessa föreskrifter.
6. Båtplatsinnehavaren svarar för att elutrustning är godkänd, oskadad och användes
enligt anvisningar för denna utrustning. Elen får vara inkopplad till båten så länge
Båtplatsinnehavaren är ombord eller har uppsikt över båten, i annat fall krävs skriftligt
tillstånd från Marinan. Effekt, spänning och strömstyrka på elektrisk utrustning skall vara
anpassad till de uttag som Marinan tillhandahåller.Båtplatsinnehavaren får endast använda
el till laddning av batterier, annanförbrukning betalas särskilt.
7. Septitankar och toaletter får ej tömmas i Marinan.
8. Båtplatsinnehavaren får inte förvara egendom på bryggan,
9. Bilar ska parkeras på anvisad plats.
10.Då säsongens utgång 15 oktober har infallit, skall båten vara avlägsnad från båtplatsen,
såvida Parterna inte skriftligen har kommit överens om annat. Kvarvarande båt äger
Marinan att omhändertaga och förvara på Båtplatsinnehavarens ansvar och bekostnad.
11. Att Båtplatsinnehavaren förbinder sig att följa aktuella föreskrifter och anvisningar är en
väsentlig förutsättning för detta avtal. Vid missbruk och överträdelse härav, äger Marinan
rätt att bringa detta avtal att upphöra, utan återbetalnings‐ eller ersättningsskyldighet.
Vår förhoppning och tro är att våra Båtplatsinnehavare skall finna ordnings‐ och
säkerhetsföreskrifterna naturliga och bidragande till en väl fungerande och trevlig marina.
Vi
hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som Båtplatsinnehavare på Brostugan Marina.

