Brf Kärravik

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR MARINAN

2021-01-01

Allmänt
För att du som båtägare ska få ett så trivsamt och fungerande hamnområde som möjligt har Brf
Kärravik beslutat om dessa regler. Reglerna avser hela området och kan uppdateras eller ändras.
Har du frågor kontaktar du uthyrningsansvarig Hans-Olof Ström, telnr. 070-5751080.
Servicebyggnad
Servicebyggnaden är öppen från 15 april till 15 oktober.
Förvaring på bryggor
För att inte hindra framkomlighet på bryggor får inte jolle eller annat material förvaras på bryggorna.
Förändring av bryggor
Förändringar, påbyggnader eller liknande får inte göras på bryggor utan godkännande från föreningen.
Bryggans bommar
Felaktig nyttjande av bommar som kan vara störande för angränsande båtplats, eller felaktig
belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får ej förekomma.
Förtöjning
All förtöjning ska utföras på ett betryggande sätt. Föreningen har rätt att flytta båt som är felaktigt eller
slarvigt förtöjd. Förtöjningsanordningar och annan utrustning som t.ex. kapell och fall m.m. anordnas
så att det inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
Eldningsförbud
Det råder eldningsförbud på bryggorna. Vid grillning hänvisas till gräsmattan vid sidan om den
längsgående bryggan.
Elanvändning
Befintliga uttag är avsedda för att i första hand inkoppla batteriladdare. Det är också tillåtet att inkoppla
handverktyg och dylikt vid underhållsåtgärder. Det är inte tillåtet att inkoppla andra elapparater som
t.ex. elektriska värmare mm. Godkända kablar ska användas vid inkoppling.
Trafik
Vid lossning och lastning av bil på området ska detta ske skyndsamt och bilen ska köras bort snarast
därefter.
Hantering av avfall
Föreningens miljöstation är endast avsedd för hushållsavfall. För övrigt avfall hänvisas till
kommunernas avfallsanläggningar. Närmaste anläggning finns vid Hamnvägen i Åmmeberg.
Endast sådant hushållsavfall som har skapats i samband med båtanvändning får slängas i
föreningens miljöstation.
Utsläpp i Marinan
Det är absolut förbjudet att släppa ut toalettavfall eller andra miljöstörande ämnen i Marinan.
Tillfällig förtöjning
Tillfällig förtöjning tillåts vid ledig kajplats över dagen, men inte för övernattning. Tilläggningen ska vara
vid enstaka tillfällen.
Andrahandsuthyrning
Andrahandsuthyrning ska godkännas av föreningen och gäller säsongsvis. Vid ansökan ska uppgifter
om namn och övriga kontaktuppgifter för andrahandsuthyraren lämnas.
Hastighetsbegränsning
3 knop gäller som maximal hastighet i hela hamnområdet.

