Brf Kärravik

INFORMATION TILL HAMNGÄSTER
Hjärtligt välkomna till en ny båtsäsong och vi hoppas att ni ska trivas i vår hamn.
Vi informerade tidigare om att Riksbyggen fortsättningsvis ska sköta hyresadministrationen.
Ni har därför inför denna säsong fått nya uppdaterade hyresavtal. Vi känner till att några av
er upplevt som det varit lite krångel med avtal och debiteringar. Vi hoppas ni har överseende
för detta och vi tillsammans med Riksbyggen arbetar för att det i fortsättningen ska bli
enklare hantering.
Genom att Riksbyggen nu sköter alla avtal vill vi påminna om att i det fall ni i framtiden
önskar säga upp ert avtal så skickar ni ert hyresavtal med undertecknande av uppsägningen
direkt till Riksbyggen. Uppsägningstid framgår av hyresavtalet.
För nytillkommande hamngäster informerar vi om att ett nyckelskåp/kodbox finns vid
servicehuset med nycklar till toaletter och duschar. Viktigt att ni kommer ihåg att låsa dörren,
hänga tillbaks nyckeln och sedan låsa skåpet. För att öppna kodlåset slår ni följande kod:
2012

Våra trivsel- och ordningsregler för marinan bifogas. Vi vill understryka vikten av att inte
släppa ut föroreningar i hamnen. Detta är speciellt viktigt då hamnen även används som
badplats. Dessutom vill vi påminna om att miljöstationen endast är till för hushållsavfall. För
övrigt avfall hänvisas till kommunernas avfallsanläggningar. Närmaste anläggning finns vid
Hamnvägen i Åmmeberg. Koden till miljöstationen är 2012.
Vi uppmanar er som hyrt ut er plats i andrahand att meddela oss följande uppgifter om den
som hyr i andrahand: Namn, telefonnummer och e-postadress. Vi kan på så sätt snabbt
komma i kontakt med båtägare om det hänt något med deras båt eller någon annan viktig
information om Marinan. Uppgifterna sänder ni till: aake.bergkvist@telia.com.
Tack för hjälpen!
Bostadsrättsföreningen Brf Kärravik har som ni kanske känner till en hemsida för sina
medlemmar. På vår hemsida har vi lagt upp en flik för våra hamngäster, för att vi på ett
enkelt sätt bättre ska kunna kommunicera med er och informera om viktiga händelser.
Under fliken Båthamnen finner du flikarna Informationsblad och Båtplatslistor vilka är
behörighetsstyrda så att inga obehöriga ska få tillgång till dessa sidor.
Vi har lagt upp en kontaktlista med båtplats nr. hyresgäst och tel.nr. för att ni enkelt ska
kunna se vem som ligger var om något skulle hända någon båt i hamnen.
Har du synpunkter på hemsidan tar vi gärna emot dessa, under fliken Kontakt når du oss.
Du finner vår hemsida under http://www.brfkarravik.se
Lösenordet för Båthamnen är: Hamnkärravik

Brf Kärravik

Viktig information
Slutligen en viktig information gällande uppställning av båtvagnar. Flera av er har under
tidigare säsonger ställt upp era båtvagnar under sommaren på en plats som ligger utanför
den gamla badplatsen. Denna mark disponeras inte av Brf Kärravik men vi känner till att
marken i fortsättningen ska i användas för andra ändamål. Detta innebär att det inte är
tillåtet att ställa båtvagnarna på denna plats.
Vi har av den anledningen kontaktat den som äger det inhägnade området intill infarten till
Kärravägen från Zinkgruvevägen. Om du är intresserad av att ställa din båtvagn där
kontaktas Johan Ek, 070-9619827, hyttebackens@bredband.net.
Priset är 700:-/säsong och båtkärra.
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Styrelsen

