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Villkor för uthyrning av båtplats och regler förtöjning av båtar vid bryggan.
1.

Intresse för båtplats ska anmälas till styrelsen senast den 15 mars varje år. I anmälan skall anges
vilken typ av båt som skall förtöjas vid bryggan. Båtplats fördelas mellan de som anmält intresse
av båtplats. Den som har fått bryggplats behöver inte på nytt anmäla sitt intresse. Om fler
intresserade anmält sig än antalet platser, fördelas platserna efter den tid de som anmält
intresse varit medlemmar i föreningen.

2.

Båt som skall läggas vid bryggan får vara max 7, 5 meter och maximal 2,5 meter breda.

3.

Föreningen kommer att upphandla Y-bom och montering bommar. Den som tilldelats båtplats
bekostar inköp och motering av bommar genom bryggavgiften. De som innehar båtplatser skall
komma överens om tidpunkt för att lägga i och ta upp bommar. Om inte styrelsen bestämmer
annat skall Y-bommar skall läggas i senast den 1 maj och tas upp senast den 15 november varje
år. Det som hyr båtplats svarar för att lägga i och ta upp sin bom.

4.

Förtöjning av båtar får endast ske under tiden 1 april tom 1 oktober.

5.

Båtarna skall vara sjömansmässigt förtöjda med ordentliga fjädrar och linor.

6.

Varje båtägare ser till sina egna förtöjningar.

7.

Båt skall vara försäkrad mot skador på tredje man. ( Övriga båtägare o Föreningen). Föreningen
friskriver sig för allt ansvar för skador på båtarna oavsett vad som kan ha orsakat skadan

8.

Debiteringen för båtplats beslutas av styrelsen för varje år och kan ändras utan uppsägning.
Målsättningen är att kostnaden skall ligga mellan vad båtklubbarna och marinornas debiterar.
Initialt uppgår avgiften till 1 900 kr per meter bryggplats och år exklusive kostnaden för Ybommar och montering som tillkommer med en avskrivning på 12 år och skall erläggas årsvis i
förskott.

9.

Båtplats får, om styrelsen inte medger annat på grund av särskilda skäl, endast nyttjas av
medlem i föreningen som är mantalsskriven på Klippudden och som är medlemmar i BRF Gripen
och som står som ägare till och är den som huvudsakligen faktiskt nyttjar båten. Om den som
förhyr båtplats inte nyttjar båtplatsen kan båtplatsen sägas upp av föreningen. Båtplatsen tillhör
alltså inte bostadsrätten.

10. Strandområdet får ej nyttjas för upplag av tillbehör till båten.
11. Eluttag får kostnadsfritt nyttjas i rimlig omfattning för tex batteriladdning och enklare
reparationer.
12. Båtar får ej uppläggas på stranden.
13. Medlem som inte längre vill ha båtplats skall säga upp platsen senast den 15 mars. Om
uppsägning sker senare och föreningen inte kan hyra ut platsen till annan svarar medlemmen
för avgiften under året.

