Till alla båtägare som innehar vinteruppläggningsplats vintersäsongen 2020/2021.
Upptagning sker med vår egen truck gällande samtliga upplagda båtar.
Ring/sms:a för tidsbeställning i god tid för önskad upptagningsdag tel. 070-530 86 05.
Ordinarie upptagningsdagar: Alla vardagar fr. måndag 21/9, samt lördagar följande datum 3/10, 10/10,
17/10, 24/10. Vi kan även ta upp båten utan att båtägaren är med, om den är framkörd till truckkajen eller
ligger förtöjd vid boj nedanför restaurangen. Båtar tyngre än 7 ton gäller endast vardagar. Vagga eller
bockar m.m. skall vara färdigmonterade på uppställningsområdet och märkt med kontraktinnehavarens
namn.
OBS! De som önskar ta upp båten annan tid än ovan deb. 500:- extra/båt.
De båtar som står på vagn vid utkanter och närmast staketet gäller tidig upptagning, för övrigt gäller sen
upptagning = tidig sjösättning och omvänt. Uppmaning till er som har vagnar – sälj dem och skaffa
bockar/stöttor/vagga.
Vi ombesörjer tvättning med högtryckstvätt av båtbotten kostnad 250:-. För de båtar som är längre än 10 m
350:-. Betalas kontant. Egen högtryckstvätt är ej tillåten för bottenspolning men tillåten för spolning av däck
/ovandel.
Vi erbjuder extra tillsyn av din båt i vinter till en kostnad av 500:-. Vi tittar då till din båt varje vecka samt
efter dåligt väder, kontakta Mikael.
Elkabel får ej vara ansluten till båten annat än vid uppladdning av batterier max 2-3 dygn samt när
båtägaren är närvarande.
Vaggor, stöttor och bockar skall vara stadiga, säkra och godkända av oss.
Ett gott råd när det gäller täckning – använd kraftiga (bygg) presenningar med fjädrande fastsättningar om
ni vill att täckningen skall hålla över vintern.
Vi ber er anpassa mastlängden till rätt skjul d.v.s. långa master i det längre mastskjulet. Fäll in spridare
m.m. se skyltar.
Till er som har en mailadress och ännu inte meddelat en sådan, vänligen gör detta snarast till
info@herrangsmarina.se
Om du behöver hjälp med avmastning eller enklare motorservice. Ring Bertil Humell 070-33 37 591.
Övrig båt och motorservice: Johan Olsson (Olssons Marin) 0175-227 97.
Bensinmacken tillhandahåller diesel hela hösten och bensin så länge lagret räcker via kortautomat. Vill du
tanka en större volym ring Mats Dahlgren 070-215 00 00.
Efter sjösättning i vår: Den som inte städat sin uppläggningsplats kommer att debiteras 500:-.
Hantering av glykol: Giftig glykol/frysskydd får ej spolas ut på marken eller i sjön.
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Mikael Sundell
070-530 86 05

Täckning av båt
Vill du ha hjälp att täcka din båt inför vintern?
Plastkrympning till alla sorters båtar.
För mer info och pris kontakta Johan & Erik
Sundell: 076 711 95 35, 070 454 26 53

