FÖRESKRIFTER
ANGÅENDE UPPLÄGGNING AV BÅTAR I KONSERVEN OCH PÅ FÖRENINGENS MARK.

1. Föreningens medlemmar äger rätt att under vintersäsongen lägga upp sina båtar antingen
inomhus i Konserven eller utomhus på föreningens mark. I första hand skall båtar tillhörande
aktiva medlemmar beredas plats inomhus. Dock får högst en båt per medlem läggas upp inomhus.
2. Båtuppläggningsavgifterna fastställs årligen på föreningens årsmöte.
3. Båtägarna lägger upp båtarna på egen risk.
4. Föreningen är inte skyldig att hålla upplagda båtar försäkrade, eftersom ägarens egna båtförsäkring gäller.
5. Båtägarna skall ovillkorligen rätta sig efter ordningsmännens anvisningar. Om någon båt måste
omplaceras för att fler båtar skall få plats inom uppläggningslokalen/uppläggningsområdet, skall
båtägaren ofördröjligen hjälpa ordningsmännen med omplaceringen. Ordningsmännen har alltid
rätt att omplacera båt av utrymmesskäl.
6. Båtarna skall ligga så nära varandra som möjligt.
7. Största möjliga hänsyn skall tas till andra båtägare.
8. Båtägarna kan inte räkna med att få samma plats varje år p.g.a. att båtarna läggs upp vid olika
tidpunkter.
9. Tankar tillhörande i Konserven upplagda båtar får med hänsyn till brandrisken ej innehålla
bensin under uppläggningstiden.
10. Båtar får läggas upp i Konserven och på föreningens mark tidigast efter det att sommarens
aktiviteter i Konserven är avslutade. Alla båtar skall vara ute ur Konserven och borta från
föreningens mark senast den 1 juni.
11. Ordningsmännen äger rätt att flytta en båt, som hindrar att annan båt kan tas ut ur Konserven,
om inte den förstnämnda båten vid samma tillfälle kan tas ut ur Konserven av ägaren.
12. Efter att båt tagits ut ur Konserven eller bort från föreningens mark skall pallning och bockar
läggas på angiven plats och uppläggningsplatsen städas.
__________

Dessa föreskrifter, vilka ersätter tidigare föreskrifter angående uthyrning av båtplatser i Konserven
och på föreningens mark från den 1 april 1993, är fastställda vid föreningens årsmöte 2005 och
träder i kraft den 1 april 2005.

