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Anmälan sker i klubbstugan 
mellan  ca 0745-1030 

Traktorkosnad faktureras 

Confidentiality: C2 - Internal 

Rutin för upptagning av båtar 

Styrelsen vill göra framförallt ny medlemmar eller medlemmar 
med nya båtar/båtvagnar medvetna om regler för upptagning. 

Detta på grund av incidenter tidigare år som lett till irritation 
mellan medlemmar vilket är olyckligt. 

Anmälan sker i klubbstugan mellan ca 0745-1030 

 
OBS max 30 per tillfälle, är det fler får man ta upp nästa upptagningstillfälle, kösystem 
gäller. 

På grund av incidenter tidigare år är styrelsens rekommendation  att om man har ny båt eller 
båtvagn bokar en tid utanför ordinarie tillfällen. 

Kontakta kranchef Kjell Stenlund för samordning, kjell.stenlund@live.se 070-6265893 

 

Allmänna regler/krav: 

Det är inte tillåtet att ha båten i vattnet på Näske båtsällskaps område/vatten efter 15 
oktober. Om båt finns kvar i vattnet efter det utgår en avgift om 7000kr 

Det är närvarande hamnkapten som tilldelar plats för vinteruppställning 

Om vagn eller vagga bedöms vara i för dåligt skick för att användas kan klubben neka 
upptagning 

Var på plats med båten i god tid utanför kranbryggan, det kan uppstå ett läge där man får ta 
någon tidigare än beräknat 

Kontrollera stöttor på vagn eller vagga, att de går lätt att justera och inte rostat fast samt att 
stödplattor är åtdragna/rätt justerad vinkel 

Delar av våra parkeringar kommer att spärras av de dagar upptagning pågår. 

OBS Gäller även ni som inte tar upp men som fortfarande använder era båtar, parkera inte 
vid vattnet mellan brygga 1 och 2 samt efter en linje mellan brygga 2 och mast stället. 

Ni som är närvarande vid i hamnen, lämna gärna nyckeln i bilen om den måste flyttas, 
alternativt lämna en väl synlig lapp med ert mobilnummer i bilen 

 

Vänligen/ styrelsen Näske båtsällskap 
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