Februari 2018

DIREKTIV FÖR BRÄNDÖ SEGLARES HAMN
1.

Båtarna förtöjs på av hamnkaptenen eller hamnvakten angivna platser. Listan över
hamnplatser finns att få av hamnvakten och den finns uppsatt på anslagstavlan på
Sälen samt på Brändö Seglares webbplats.

2.

Båtar förtöjda mellan brygga och boj, skall företrädesvis om det är möjligt använda
två (2) bojar och förtöjas så att förtöjningslinorna ligger i kors. Linorna till bryggan bör
vara utrustade med ’’knyckdämpare’’. Båtägarna svarar för att båten är förtöjd
ordentligt med linor anpassade för båtens tyngd. Ägarna skall se till att fallen inte slår
mot masten.

3.

Förtöjda båtar bör alltid vara försedda med lämpligt antal fendertar.

4.

Båtarna bör vara besiktigade och hållas i välskött skick.

5.

Båtar vilka erhållit en hamnplats måste ha en båtförsäkring vilken inkluderar en
ansvarsförsäkring för skada förorsakad för tredje part.

6.

Eventuell flaggning bör vara reglementsenlig.

7.

Innehavarna av hamnplats uppmanas att meddela hamnvakten om hamnplatsen blir
ledig för en längre tid så att den kan utnyttjas som gästplats.

8.

Klubben förbehåller sig rätten att tillfälligt flytta båt, i samband med större regattor
eller underhållsarbete. Information om eventuella behov att flytta båtar ges i god tid
och i regel redan vid början av säsongen.

9.

Kranen vid lättbåtsslipen får användas av personer som har blivit instruerade i eller
annars känner till hur den används.

10. Ta vara på miljön, undvik slöseri med kranvatten och el, tvätta båten med svamp och
ämbar. Problemavfall som batterier, olja, målfärger mm. får inte lämnas på klubben.
11. Fordon får inte parkeras på vändplatsen vilken är avsedd för av och pålastning.
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12. Kriterier för erhållande av hamnplats på Brändö Seglare:
-

Ansökan görs via BS webbplats korrekt och i tid. Anmälningstiden börjar (årligen)
den 2.1 och stängs den 31.3. Till bokningar eller avbokningar som sker efter den
31.3 tillkommer en extra boknings avgift om 100 euro. En plats eller omplacering
av båtar på grund av sent inkommen ansökan garanteras inte. Information om
beviljade hamnplatser ges den 10.4.

-

Innehavare av båtplats för den avslutade säsongen kan förnya sin båtplats
genom att betala den faktura som skickas innehavaren automatiskt utgående
från beviljade båtplatser året innan. Fakturan bör betalas senast den 28.2 om
inte annat uppges i fakturan. Andra åtgärder är inte nödvändiga. Om
betalningen uteblir förlorar tidigare båtplatsinnehavare rätten till förnyad
båtplats. I sådant fall kan man söka om båtplats i vanlig ordning senast den 31.3.
Om storleken på önskad båtplats förändras har tidigare innehavare företräde
framom nya sökanden men kan dessvärre inte garanteras en förändrad plats.

-

Sökande är medlem i klubben.

-

Hamnavgiften för den sökta hamnplatsen betalas enligt separat instruktion.
Försummad betalning leder till förlust av rätten till hamnplats.

-

Båten är/blir registrerad i klubben.

-

Båten är/blir besiktigad.

13. Dejourering är obligatorisk för alla som innehar en hamnplats. Anmälan för
dejourering sker via BS webbplats. Dejourförteckningen öppnas för reservering den
15.4 kl. 18.00 och stängs den 30.4. Båtplatsinnehavare som inte anmält sig för dejour
debiteras per omgående en dejouravgift om 500 euro för täckande av extern
bevakningstjänst. Dejourturen kan dock överföras enligt överenskommelse till annan
18 år fylld klubbmedlem utan att åläggas betala dejouravgift.
14. Eftersom de befintliga hamnplatserna är av rätt olika typ, är båtens tekniska data
utslagsgivande vid bestämmandet av plats, typ och läge. Den s.k. ’’gamlaplats-rätten’’
har en underordnad betydelse. Vid brist på lediga hamnplatser avgörs företrädet för
nya sökanden enligt tidpunkten för inkommen anmälan via föreningens hemsida.
15. Användning av klubbens utrymmen och hamn sker på båtägarens eget ansvar.
16. Klubben ansvarar inte för eventuella skador till personer, båtar eller annan egendom i
hamnen.
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