Reglemente angående förvaring av båtar och tillbehör, mm
på eller i anslutning till BSS anläggningar.
Detta reglemente är utfärdat med stöd av Sällskapets stadgar § 30
Snedskär
1§
Medlem som har båtplats på Snedskär disponerar platsen endast under perioden 1
april – 30 november.
Styrelsen för Snedskär kan medge undantag från tidsbegränsningen om särskilda
skäl föreligger.
2§
Medlem som har båtplats på Snedskär har rätt att förvarar jolle eller motsvarande
mindre båt i de därför avsedda jolleställen.
3§
Förvarad jolle eller annan utrustning skall vara tydligt märkt med ägarens namn och
telefonnummer.
4§
Kvarlämnade jollar, riggdetaljer och segeldetaljer, och annat båttillbehör där ägaren
är okänd eller att denne vägrar trots kontakt ta befattning med förvarade
båt/utrustning, mm och som enligt styrelsens bedömning anses vara övergiven kan
bortforslas eller förverkas.
Innan bortforsling eller förverkande sker skall föreläggande ges om att inom 1 månad
ta om hand eller forsla bort förvarad jolle/båt/utrustning, mm. Är ägaren känd skickas
skriftlig kopia av föreläggandet. Är ägaren inte känd meddelas föreläggande på BSS
hemsida samt rapporteras på nästa styrelsemöte.
5§
Medlem som inte iakttar dessa bestämmelser kan efter påtalande av styrelsen förlora
sin rätt till plats på Snedskär.
Ovanstående regler är fastställda av styrelsen för Bråvikens Segelsällskap

Bråvikens Segelsällskap, D-bryggan Lindö, regler för bryggplatser
1. Båt ska vara väl förtöjda i två Y-bommar.
2. Alla båtar som ligger vid D-bryggan ska vara registrerade på platsen för säsong eller korttid.
3. Båtägare som önskar nyttja sin plats för mer än en egen båt ska meddela varvsektionens
ordförande typ och bredd för tillkommande båt(ar)
4. Två båtägare får dela på en säsongsplats under följande förutsättningar
- att båda båtägarna är medlemmar i Bråvikens Segelsällskap
- att en av dem betalar hela säsongsavgiften till Bråvikens Segelsällskap
- att betalningsansvarig platsinnehavare meddelar varvsektionens ordförande namn och telefon
för den tillkommande nyttjaren
- samt meddelar båttyp och båtbredd för tillkommande båt (för båt med deplacement över 4 ton
även deplacement)
5. Varvsektionens ordförande kan neka platsnyttjande enligt punkt 3-4 ovan om tillkommande
båt(ar) avviker markant från tidigare anmäld båt beträffande bredd och/eller deplacement
6. Det är inte tillåtet för ordinarie platsinnehavare att låna ut eller vidareuthyra plats på egen hand
utöver att dela plats enligt punkt 4 ovan.
7. All korttidsuthyrning sker via varvsektionens ordförande
8. Båtplats som för tillfället inte nyttjas av ordinarie platsinnehavare eller partner enligt punkt 4
ovan disponeras av varvsektionen för korttidsuthyrning. Ordföranden i varvsektionen hör vid
behov av sig till ordinarie platsinnehavare för koll hur länge platsen kan hyras ut. Frivilligt
meddelande från platsinnehavare om ledig plats under hela veckor under april-maj och
september-oktober mottas dock tacksamt då efterfrågan på korttidsplatser är stor då.
9. Båtägare som lägger båt vid bryggan i strid mot ovanstående regler debiteras 100:- kr per
påbörjat dygn.
Varför har vi ovanstående regler
-

service till våra medlemmar: alla platser är säsongsuthyrda, men genom ovanstående kan
vi ge andra medlemmar möjlighet att hyra korttidsplats

-

ekonomi: genom korttidsuthyrningen får sällskapet intäkter som bidrar till att kunna hålla
nere säsongsavgifterna

-

koll på läget: tyvärr drabbas flera platsinnehavare varje år av att båtar läggs olovandes
vilket leder till besvär för såväl platsinnehavaren som för varvsektionen. Med registrering
enligt ovan får vi möjlighet att kolla av bryggan då och då för att kunna vidta åtgärd.

För anmälan enligt punkterna 3-4 ovan och ev frågor hänvisas till varvsektionens ordförande
Stefan Bräutigam per e-post brautigam.stefan@gmail.com eller per telefon 0707-467963
Ovanstående regler är fastställda av styrelsen för Bråvikens Segelsällskap

