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Näsets Badförening hyr under sommaren ut båtplats till båtägare i föreningens hamnområde mot en 

av föreningen bestämd hyressumma som erläggs i förskott innan båtplatsen tas i bruk. Föreningen 

hyr vidare ut uppställningsplatser vintertid för en bestämd hyressumma som erläggs i efterskott. 

Näsets Badförening friskriver sig från allt ansvar för bristfälliga förtöjningsanordningar, skada genom 

tredje man, olycksfall eller all annan skada på båtägarens egendom, båtägaren själv eller dennes 

sällskap. De föreskrifter som Näsets Badförening kan påbjuda skall strikt efterlevas.  

Det är båtplatsinnehavarnas skyldighet att anordna betryggande förtöjningar utförda enl. 

försäkringsbolagens instruktioner, fendra av sin båt och i övrigt se till att den inte är till hinder eller 

skada för andra båtägare eller trafiken i övrigt. För att undvika skador på förtöjningsringar i bryggan, 

kräver Näsets Badförening att förtöjningar som binds i förtöjningsringarna skall vara av fjädrade med 

gummi- eller stålfjädrar.  

Båtplatsinnehavarna är skyldig att utan ersättning medverka vid vakthållning i båthamnen i den 

omfattning som styrelsen bestämmer. Båtplatsinnehavarna har skyldighet att ta del av vaktlistan. Det 

är av stor vikt att alla ställer upp solidariskt då vakthållningen även omfattar tillsyn av badplatsen. 

Har Båtplatsinnehavaren hyrt ut sin plats till annan, kvarstår båtplatsinnehavarens förpliktelser mot 

föreningen. Det är alltså innehavet av båtplats som förpliktigar, inte det faktum att man själv 

utnyttjar sin plats eller inte. Det betyder att den som hyr ut sin plats ändå är ansvarig. Likaså saknar 

det betydelse om man har sin båt i sjön eller inte.  

Båtplatsinnehavarna äger rätt till sin plats så länge följande uppfylles: 

Att båtplatsinnehavaren bor kvar inom området (se karta) 

 

1. Endast en båtplatsinnehavare per fastighet.  

2. Ansökan om båtplats samt tilldelning av båtplats skall ske skriftligen företrädesvis med e-post.  

3. Medlemmar som önskar båtplats skrivs upp på en kölista.  

Upptagningsområdet är söder om blå linje
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4. Medlemmar i kölistan kan få andrahandsplats ett år i taget.  

5. Andrahandsuthyrning skall förmedlas av föreningen i enlighet med kösystemet (kölistan) 

6. Kölistan debiteras med en avgift på 200 SEK/år och part 

7. Vill Båtplatsinnehavarna medla mellan varandra och utföra byten av plats går detta bra. Om så 

sker skall hamnkaptenen meddelas så att vi kan uppdatera vår bryggplatslista och 

debiteringsunderlag.  

8. Båtplatsinnehavare som vill byta plats skrivs upp på en byteslista.  

9. Platstilldelning sker innan sjösättning (i regel i samband med vårmötet). 

10. Återlämnande av båtplats skall i möjligaste mån ske på hösten.  

11. Vid återlämnande av båtplats, hamnar man vid ev. återinträde först i kön till likvärdig båtplats 

(ökar omsättningen).  

12. Ekaplats är endast till låns om man avser att stå i kö till djupplats (dvs man kan inte gå före i kön 

till djupplats).  

13. Om båtplatsinnehavaren besitter en så kallad ”Eka Plats” (de grunda platserna i början av 

bryggan) och ligger med i ”Kölistan” erbjuds båtplatsinnehavaren först en ny plats på utsidan av 

bryggan innan möjlighet att genom byteslistan tillförskaffa sig en plats på insidan av bryggan 

14. Båtplatsinnehavaren äger skyldighet att medverka till vakthållning hel säsong om inte ny 

båtplatsinnehavare kan utses. 

15. Båtplatsinnehavaren har skyldighet att ta del av vaktlistan samt vaktregler som finns i 

vaktlokalen.  

16. Båtplatsinnehavare som uteblir från en vakt debiteras 1000: - kronor av föreningen.  

17. Båtplatsinnehavare som inte går vakt något pass under innevarande säsong mister båtplatsen.  

18. Båtplats får inte disponeras av person som inte har egen båt. Säljer båtplatsinnehavaren sin båt 

under säsongen äger båtplatsinnehavaren rätt att hyra ut sin båtplats i andra hand under 

innevarande säsong.  

19. En båtplats får hyras ut maximalt en säsong. Sedan skall platsen förmedlas till ny medlem om 

platsen inte ska nyttjas.  

20. Har en båtplats varit utan båt en hel säsong utan att föreningen fått möjlighet att förmedla 

andrahandsuthyrning, förbehåller sig föreningen rätten att återtas platsen för ny förmedling.   

Det åligger var och en av båtägarna (medlemmarna) att medverka till att dessa bestämmelser 

efterlevs samt att upplysa besökare om dessa föreskrifter.  

Utebliven hyra, brott mot givna föreskrifter eller ohörsamhet mot föreningens funktionärer, 

berättigar Näsets Badförening att omedelbart säga upp avtalet och disponera båtplatsen utan 

båtägarens vidare hörande.  

Näsets Badförening u.p.a  

Styrelsen 


