HAMN OCH UPPLÄGGNINGSVILLKOR 2021
Kostnaden för vinteruppläggning omfattar tiden
september t.o.m. maj påföljande år.
Fakturan sänds ut i början av januari.
Sen upptagning = tidig sjösättning enligt plan.
Sjösättning sker enligt plan eller överenskommelse.
Båtägaren eller dennes ställföreträdare skall efter
sjösättningen ta hand om sin båt.
Om inget annat är överenskommits utrustar Båtägaren
själv och till alla delar ansvarar för sin båt och
tillhörigheter.
Båtägaren är skyldig att utföra sitt arbete på båten
under våren så att intilliggande redan färdiga båtar kan
sjösättas enligt sjösättningsplan, i annat fall debiteras
flyttningskostnad.
Sjösättningarna beräknas vara klara vecka 22.
Om Båtägaren önskar ha sin båt stående på land under
sommarperioden juni-september debiteras hel vinteruppläggningskostnad + ev. flyttningskostnader.
I båtplats eller vinteruppläggningskostnaden ingår inte
någon form av försäkring. Båtägaren är skyldig att ha
en giltig försäkring (försäkringsnummer lämnas).
På vår hemsida eller i butiken finns formulär att
fylla i alla uppgifter samt önskemål beträffande
upptag och sjösättning. Båtägarens ansvar är att
hålla rent och snyggt omkring sin båt. Lämna inte kvar
oljedränkt trassel eller trasor. Kasta omedelbart bort
krossat glas eller andra spetsiga föremål som kan vålla
egen eller andras skada Dessutom åligger det
Båtägaren att under uppläggnings- och utrustningstid
försäkra sig om att stöttor och pallningar är i god
ordning.
VIKTIGT!
Inom hamnområdet får bränsle endast fyllas i båten
vid tankstationen. Information om miljö,
sophantering samt vilken bottenfärg som får
användas hämtas i butiken. Botten på båten får
endast tvättas på spolplattan. Vid slipning, målning
och skrapning täcks marken och samtliga rester tas
om hand av båtägaren när arbetet är slutfört.
Färgrester skall samlas upp och hanteras som
farligt avfall.

Arbete som skall utföras på Marinan beställs i god tid
före upptagning och sjösättning.
Bryggor vinterhålles ej. Bad och fiskeförbud råder inom
hamnområdet.
För att undvika brand skall landströmsanslutning i båten
godkännas av marinan. Det är inte tillåtet att använda
elvärmare och båten får inte lämnas med el
inkopplad. Detta gäller även batteriladdare.
Isolationstransformator rekommenderas.
Båtägare är skyldiga att vid anmodan av Mossholmens
Marinas personal flytta båten till annan förtöjningsplats
inom hamnen.
Båtplatsen kan hyras ut i andra hand under ett år
efter marinans godkännande.
Mossholmens Marina får använda platsen som
gästplats när båten inte ligger där. Båtägaren meddelar
hamnkontoret när båten kommer att vara borta från
hamnen mer än tre dagar i sträck.
För överliggare, med mer än ett år från angiven
sjösättningsdag, där båtägare underlåtit att höra av sig
eller betala förbehåller vi oss rätten att vidtaga åtgärder
för ärendets avslutande.
Övriga tjänster på marinan är bl a butik, bensin, gasol
och båtförmedling
Båtar som ligger i vattnet efter 15 oktober debiteras
dubbel båtplatshyra. Den som vill ha sin båt kvar i sjön
efter denna tid kontaktar oss ovillkorligen. Fram till 1
november tar vi upp, ställer upp och täcker båtar till fast
pris.
För att undvika debitering kommande säsong skall
båtplatsen sägas upp senast 1 december.
I hamnområdet får båtlyft endast ske av marinans
personal om inte annat är överenskommet.
Till våra inomhuskunder
När ni hämtar båten på våren vill vi om möjligt ha
besked om hyra av plats kommande vintersäsong.

www.mossholmen.se
Tel: 0304-675255

