Ordningsföreskrifter för Nykroppa Båtklubbs Hamn
•

Samtliga båtägare är skyldiga att hålla ordning i hamnen
Innehavare av hamnplats skall deltaga i underhålls och förbättrings
arbeten i hamnen på fastställda dagar

•

Permanent förtöjning inom hamnområdet får endast ske på hyrd
båtplats. Hamnavgiften skall erläggas i förskott
Innehavare av hamnplats skall vara medlem av Nykroppa båtklubb

•

Hamnplatsinnehavare som under längre tid inte själv utnyttjar
platsen får behålla rätten till platsen om fastställd medlemsavgift och
hamnavgift erlägges
Innehavaren är skyldig att anmäla att den är tillfälligt ledig till
hamnkapten och låta platsen disponeras av båtägare som enligt
hamnkaptens förteckning är på tur på ev. väntelista för hamnplats.
Klubben har även rätt att debitera normal avgift till den som hyr plats i
andra hand. Nyttjas inte platsen av hamnplatsinnehavaren under en
längre tid, förehåller sig styrelsen möjligheten att säga upp
hamnplatsinnehavaren till förmån för sökande på väntelista.
Styrelsen ger utsedda hamnkaptener möjligheten att omdisponera
hamnplatser utifrån storlek på båt och behov av plats och
förtöjningsmöjligheter.

•

Båten skall vara förtöjd på lämpligt sätt så att brygga och
intilliggande båtar inte skadas

•

Nykroppa båtklubb ikläder sig inte något som helst ansvar
för personer, båtar eller annan egendom inom hamnområdet
Båtägare bör i eget intresse hålla båten försäkrad

•

Båttoaletter med avlopp ut i vattnet får inte användas inom
hamnområdet

•

All trafik inom hamnområdet, såväl på land som på vatten, skall ske
med låg fart och största försiktighet
Parkering skall ske på avsedd parkeringsplats, endast i- och urlastning
får ske på pir och vid sjösättningsramp

•

Eldning inom hamnområdet är absolut förbjudet, dock kan avsedd
grillplats användas.

•

Brännbara vätskor i lösa behållare och bränsledunkar och
gasolflaskor får inte förvaras i vinterupplagda båtar eller på annan plats
inom klubbens område
Fast bränsletank behöver dock inte tömmas

•

Båtar som vinterförvaras på klubbens område skall vara sjösatta
senast den 15 juni. Varje båtägare är skyldig att hålla snyggt på sin
uppläggningsplats och städa uppläggningsplatsen efter sjösättning

•

Kvarlämnad båt eller annan egendom kan av båtklubben flyttas till
annan lämplig förvaringsplats. Omärkt kvarlämnad egendom tillfaller
klubben
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