TILL SAMTLIGA BÅTÄGARE I HERRÄNGS MARINA

Mars 2019

BÅTSÄSONG 2019
Vi hälsar alla båtägare välkomna till marinan och en ny båtsäsong.
PARKERINGSTILLSTÅND TILL ALLA BÅTPLATSINNEHAVARE 2019
Vi utfärdar ett parkeringstillstånd per bryggplats. Parkeringstillstånd bifogas med detta brev. Överträdelser
beivras med p-böter 300:-. Parkering endast med parkeringstillstånd gäller från sopcontainer/reningsverk
och ut längs hela piren fram till vändzon. RESPEKTERA P-FÖRBUD.
Övrig parkering gäller P-tillstånd eller max 2 tim. t.ex. restaurangbesökande (P-skiva).
Ev. gästbilar/besökande har fri parkering (10 dagar) söder om tallplanteringen på uppläggningsplatsen.
SJÖSÄTTNING GÄLLANDE ALLA UPPLAGDA BÅTAR I MARINAN
Sjösättningsdagar: OBS! främst vardagar i april och framåt (vid isfri hamn).
Lördagar 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, med början kl. 08.30 med turordning efter bokning/båtturordning, dock
minst två båtar vid samma tillfälle.
Eftersom de flesta båtar täcker varandra måste samordning ske före sjösättning. Tänk på detta vid bokning för
tid, tala gärna med dina båtgrannar. Yttersta båtarna i raderna måste sjösätta tidigt i vår, d.v.s. de som tog upp
båten sent i höstas sjösätter tidigt. Uppfylls inte detta kommer vi att debitera 1000-1500:- för ev. flytt av båt.
Båtar tyngre än 7 ton gäller särskild vardag och tid genom överenskommelse. Vi kan även sjösätta båten utan
att båtägaren är med, om den är sjösättningsklar med förtöjningstampar och upplåst.
Jag kommer troligen att ringa dig för sjösättningstid, annars ring mig 070-530 86 05. Gäller särskilt dig som står
bland de yttersta båtarna.
OBS! De som önskar sjösätta andra lördagar, söndagar och kvällar deb. 600:- extra, samt vid enstaka
sjösättning. Från 7 juni deb. alltid 600:- extra/båt oavsett antal båtar vid samma tillfälle.
Kvarstående båtar efter 20 juni debiteras markhyra för sommarsäsongen.
STÄDNING AV SIN EGEN BÅTUPPLÄGGNINGSPLATS SKA SKE AV BÅTÄGAREN
Städavgift på 500:- tas ut för den som inte städar sin uppläggningsplats.
ÖVRIG SJÖSÄTTNING
All sjösättning från truckkajen sker med marinans truck. Lyft från lastbil/vagn skall bokas i god tid och hänvisas
då i första hand till sjösättningsdagarna.
Sjösättning/upptagning med lastbil/egen kran eller mobilkran är inte tillåten utan vårt medgivande.
Mindre båtar sjösätts som tidigare via trailerramp.
HEMSIDA
Under fliken aktuellt på vår hemsida www.herrangsmarina.se hittar ni aktuell information så som:
Meddelanden, nyheter, ev. islossning, m.m.
Gilla även vår Facebooksida för frekventare uppdateringar.
MARINANS RESTAURANG, BUTIK OCH BENSINMACK
Restaurangen öppnar torsdag 18 april med helgöppet. Bensin/diesel 1:a veckan i maj.
Se öppettider m.m. lokalt anslag och på vår hemsida.
Mats Dahlgren: 070-215 00 00, Christian 076-392 75 20,
Christer Otterhem: 0175-139 02
SERVICE
Om Du behöver hjälp med påmastning, motorservice m.m. ring Bertil Humell 070-333 75 91.
Övrig båt och motorservice: Johan Olsson (Olssons Marin) 0175-227 97.
TREVLIG BÅTSOMMAR ÖNSKAR VI ER FRÅN HERRÄNGS MARINA!

Mikael Sundell

