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Bråvikens Segelsällskap hyr uppläggningsplatser av Herstaberg Marina AB. BSS fakturerar i sin tur
medlemmarna. 

BSS ordnar sjösättning och torrsättning för båtar vid ett antal tillfällen då de som sjö- resp torrsätter 
vid samma tillfälle hjälps åt. Tid bokas genom kontakt med Stefan Bräutigam 
brautigam.stefan@gmail.com eller. Tel 0707 467963 Den som istället önskar sjö- eller torrsätta 
enskilt med hjälp av Herstaberg Marinas slamkrypare bokar direkt med Herstaberg 
Marina/Alvarbåtar. Om någon avser att sjö- resp torrsätta på annat sätt än med BSS eller Herstaberg
Marina AB skall överenskommelse först träffas med Herstaberg Marina AB så att det inte kommer i
konflikt med annan verksamhet. Detsamma gäller vid förflyttning till och från området landvägen. 

Generella ordningsregler för Herstabergs båtuppläggningsplats framgår av informationsblad utgiven
av Herstabergs Marina. Läs dessa noga och kolla så att du uppfyller dina förpliktelser. Vidta annars 
erforderlig åtgärd. Observera kravet på märkning av båt och mast samt därutöver  pallning/ 
täckningsmaterial som lämnas kvar när båten är sjösatt. För båtar som ligger på plats erhållen via 
BSS är det obligatoriskt att utöver båtägarens namn också ange telefonnummer. 

Gällande vintertäckning av båtarna på området avses s.k. ”normal båttäckning” d.v.s. en ställning på
däck med ev. utliggare, eller en ställning omkring båten som kan demonteras under 
sommarsäsongen och som inte påverkar utrymmet för grannbåtarna. Andra arrangemang får inte 
uppföras innan särskild överenskommelse med varvssektionens ordförande och Herstaberg Marina 
har gjorts. Kontakt med varvsektionens ordförande måste tas i god tid då det normalt innebär byte 
av plats på området för att inte komma i utrymmeskonflikt med grannbåtarna. 

Vattenledningarna som ligger på marken är BSS egendom. De är frostkänsliga så vattnet stängs av 
när det blir risk för frostskador. Mastvagnen som står i mastskjulet och som har kombinationslås 
med kombinationen 1902 efter BSS startår är också BSS egendom. Herstaberg Marina ansvarar för 
övriga faciliteter (eluttag, fasta vattenposter, mastkran, mastställ mm.) 

Den som inte avser att utnyttja uppläggningsplatsen kommande vintersäsong ska meddela det till 
undertecknad senast 15 augusti och till samma datum ha avlägsnat vagga/vagn samt övrigt 
stöttningsoch täckningsmaterial mm. 

Om något är oklart eller om Du i övrigt har synpunkter är du välkommen att kontakta mig på 
telefon 0707 467963 eller brautigam.stefan@gmail.com 

FÖR VARVSEKTIONEN 

Stefan Bräutigam (ordf) 


