ROSLAGS- BREVIKS SAMMFÄLLIGHETSFÖRENING
ORDNINGSREGLER FÖR BÅTPLATSER.
1. Verksamheten leds av Hamnkaptenen.
2. Hamnkaptenen ansvarar för ordningen vid båtbryggan. Båtägare är skyldig att följa
Hamnkaptenens anvisningar.
3. Hamnkaptenen tar emot önskemål om båtplats och fördelar efter kölista.
4. För tilldelad plats betalas hyra samt ev. inträdesavgift.
5. Båtägare som hyr båtplats och ej inom angiven tid betalar fastställda avgifter eller som
åsidosätter gällande föreskrifter och anvisningar, kan av styrelsen för Roslags-Breviks
Samfällighetsförening omedelbart fråntas platsen utan att återfå någon del av
inbetalade avgifter.
6. Båtplats får ej utlånas eller uthyras till person som ej är medlem i Roslags Breviks
Samfällighetsförening utan Styrelsens godkännande.
7. Båtplats får ej stå outnyttjad eller uthyrd i andra hand mer en ett år, därefter kan den
om behov föreligger återtas för fördelning i kölista.
8. Båtplats och inträdesavgift följer ej fastigheten. Vid försäljning av fastigheten återgår
båtplatsen till föreningens disposition.
9. Båtägare skall ha sin båt försäkrad och vara ansvarig för eventuell skada som denne
orsakar föreningen eller annan fysisk eller juridisk person.
10. Det åligger båtägare att tillse att båten är förtöjd i enlighet med försäkringsbolagens
samt Hamnkaptenens anvisningar. Fjädrar i bryggan med säkerhetskedja, fjädrar i
kätting, allt tågvirke splitsas med kause, minst fyra fendrar per båt. Båtägare är skyldig
att anskaffa den utrustning som föreskrivs, förtöjningspaketet tas bort över vintern, så
att bryggan inte skadas. Inga övriga infästningar för göras i Y-bommar betong eller
träbryggan.
11. Båtar som är mindre än 4 m lång kan läggas upp på anvisad plats på stranden och skall
märkas upp med fastighetsbeteckning.
12. Kanoter och kajaker läggs upp på anvisad plats och skall märkas upp med
fastighetsbeteckning.
13. Gästplats får endast användas för tillfällig förtöjning.
14. Uppsägning av båtplats inför säsongen skall göras skriftligen till Hamnkapten före 1/4.
15. Sjösättning under badsäsong skall göras med försiktighet och eftertanke när det finns
badande på badstranden.
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