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Ordningsregler Herstabergs Båtuppläggningsplats
Herstabergs Marina AB nedan kallad HBM
Allmänna bestämmelser
 Båten bör vara försäkrad då förvaring och hantering sker på båtägarens eget ansvar.
HBM påtar sig ej något ansvar för skada som kan vållas personer, båtar eller annan
egendom vid nyttjande av uppläggningsplatsen.
 Båtägaren är skyldig att rätta sig efter nedanstående bestämmelser samt de anvisningar
som lämnas av HBMs personal.
 Upptagning, sjösättning och uppställning får endast ske efter överenskommelse med
HBM.
 Båt och ev. mast skall märkas med båtägarens namn.
 Pallning och täckningsmaterial skall märkas med båtägarens namn.
 Avgift för uppställning och hantering erlägges enl. gällande taxa före sjösättning eller
borttransport. För uppställning tillämpas en vintertaxa för perioden 15/9-30/6 och en
sommartaxa för perioden 1/7-14/9.
 Gällande taxa debiteras för båt som stått mer än 7 dagar.
 Före sjösättning eller borttransport skall på anmodan kvitto på erlagd avgift uppvisas.
 Bryggavgift debiteras efter 1 vecka.
HBM tillhandahåller
 Mark för uppställning varvid båtarna placeras enl. anvisningar av HBM.
 Bryggplatser för korttidsförtöjning högst 48 tim, vid upptagning resp. sjösättning. Båten
skall vara försedd med ägarens namn och adress väl synligt. I undantagsfall kan HBM
medge längre förtöjningstid mot gängse gästhamnstaxa.
 Uttag för vattenslang (endast sommarledning).
 Elkraftuttag som får nyttjas av båtägarna till handverktyg och belysning.
 Mastkran.
 Mastställ
 Toa
 Miljöstation
Båtägaren ansvarar för
 Röjning av växtlighet på båtplatsen (i vagga eller båthus)
 Betryggande uppläggning av båten.
 Snygg och prydlig täckning
 Sjösättning senast 30/6 (kvarvarande båtar flyttas på båtägarens bekostnad)
 Uppläggning av täckningsmaterial i vagga eller på jämnställd pallning på båtplatsen.
 Städning och rengöring av utnyttjat område före sjösättning eller bortforsling.
Det är föbjudet
Att ansluta el-element, kupévärmare eller liknande uppvärmning.
Att i båt eller båtskjul förvara använda trasor eller trassel samt eldfarligt material.
Att utan tillstånd lämna båt vid brygga eller på slip och slipområde.
Att utan tillstånd uppföra permanenta anordningar.
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