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Regler för båtuppställningsplats Nättraby Båtklubb
Inledning
Nättraby Båtklubb arrangerar uppläggning av båtar på två olika platser vid Åslätten, dels på
parkeringsplatsen vid ån ( Nedre plan ), dels grusplanen vid klubbstugan ( Övre plan ). För att
kunna utnyttja dessa uppläggningsplatser måste man vara medlem i NBK. Tilldelning av
platser görs av uppläggningsansvarige i Slipkomiteén.
Uppläggningsplatsen hyrs säsongvis och kan inte överlåtas. Då båtägare avlider och båten
kvarstannar i familjens ägo, bibehålls platsen. Säljs båten och ingen ny båt anskaffas inom ett
år, så upphör rätten till uppläggningsplatsen. Vid inköp av ny båt skall uppläggningsansvarige
meddelas.
Har båten flera ägare skall samtliga delägare vara insatta i detta regelverk. Samtliga delägare
har betalningsansvar för båten.
Avgifter
När du fått en plats tilldelad kommer du att erhålla en faktura, för Nedre plan i slutet av
september, för Övre plan i slutet av november. På fakturan finns då en hänvisning till detta
dokument. Dessa villkor anses vara godkända i samband med att fakturan betalas. Avgifter
utgår enligt NBK fastställd taxa. Avgift för upptagning/sjösättning skall betalas i förskott
enligt av NBK utsänd faktura. Båtägare som inte skriftligen avsagt sig vinterplats på nedre
plan senast 5 veckor före upptagning och därmed inte utnyttjar denna, skall erlägga fastställd
uppläggningsavgift.
Upptagning/Sjösättning
NBK arrangerar en gemensam sjösättning och upptagning enligt särskilt schema för de båtar
som tilldelas plats på Nedre plan samt större båtar med vagn som placeras på Övre plan.
Upptagning/sjösättning sker med mobilkran enligt uppläggningsansvarige, det är denne som
på plats, beslutar den slutliga turordningen.
Placering
Båt skall placeras enligt uppläggningsansvarigs anvisningar. Båtägaren får för
täckningsanordningar utnyttja området runt båten, dock högst 0,5 m utanför båten.
Identitetsbricka tilldelas av uppläggningsansvarig. Denna skall fästas väl synlig på
pallningsvirke/vagga direkt efter upptagning.
Uppställd båt skall vara försäkrad. Försäkringsbevis skall kunna uppvisas på begäran.
Tidsramar
Uppställningsplatsen får utnyttjas enligt tider som beslutas av NBK styrelse. Nedre plan
arrenderar NBK av kommunen endast mellan den 15 sept.—15 maj.
Båtar på Övre plan, skall vara sjösatta innan den 1 juli.
Sommaruppställning efter den 1 juli, kan medges av uppläggningsansvarig mot ordinarie pris,
dock ej på Övre plans centrala del. Denna sommaravgift ökar med 50% årligen, om båten
kvarligger efter första året.
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Städning av uppläggningsplats.
Båtägaren på Nedre plan skall senast en vecka efter sjösättning tillse att
båtvagga/pallningsutrustning flyttas till avsedd förvaringsplats enligt uppläggningsansvarig.
Samtliga uppläggningsplatser på Nedre plan skall städas av båtägaren efter sjösättning, under
en gemensam städkväll. Kvarlämnad materiel bortforslas då på båtägarens bekostnad.
Båtägare på Övre plans centrala del, skall flytta sina vaggor/vagnar samt pallningsvirke, till
förvaringsplats enligt uppläggningsansvarig och får alltså inte ligga kvar över sommaren.
Båtägarens ansvar
Bryter båtägaren mot dessa bestämmelser, är NBK berättigad att med omedelbar verkan, häva
avtalet och/eller på båtägarens bekostnad, vidtaga åtgärder som NBK anser nödvändiga.
Ex. undanskaffande av båten, såväl som båtägarens övriga utrustning. NBK friskriver sig från
allt ansvar för ev. uppkomna skador eller dylikt, med anledning av de vidtagna åtgärderna.
Båtägaren åligger vidare:
- att väl vårda och aktsamt använda befintliga anläggningar och utrustning på
uppläggningsplatsen
- att iakttaga snygghet och ordning inom området
- att vid all trafik inom området iakttaga försiktighet
- att till NBK anmäla varje förändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer samt
uppgifter på den avtalade båten
- att noggrant efterleva tillämpliga lagrum och förordningar till skydd mot explosions- och
brandfara samt skydd mot vattenföroreningar eller annan miljöförstörelse
- att i övrigt efterleva de ordningsregler som meddelas av NBK och behöriga myndigheter
- att hålla stegar fastlåsta
- att tillse så att el, endast är inkopplad då båtägaren är på plats
- då laddning av batteri genomförs, skall detta framgå av lapp på båten
Det är förbjudet:
- att utan NBK medgivande överlåta, uthyra eller upplåta uppställningsplats till annan person
- att inom området förvara eldfarlig olja, gasol eller andra explosiva eller brandfarliga varor
- att genomföra åtgärder som försvårar trafik i området
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