Upplysningar och regler angående båtplats och båtar
på förenings mark i inom Gisekvarn
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Föreningen har för närvarande två båtbryggor med sammanlagt 42 platser. Bryggan vid
Missnevägen (1) har 24 platser och bryggan i den s.k. Snokviken (2) har 18 platser. Det finns
också en anvisad sjösättningsplats (3) där potentiellt även ytterligare bryggplatser kan byggas
vid behov. Eventuell utökning av antalet platser beslutas av föreningsstämman. Något sådant
projekt är inte aktuellt för närvarande.
Förfrågan om bokning av båtplats skickas till föreningens epost foreningen@gise.se.
Medlemmar som inte använder sig av bokad plats uppmanas avboka denna.
Båtplatser tilldelas i turordning och knyts till ägare av respektive fastighet. Tilldelade båtplatser
behålls tills vidare. Dock gäller att båtplats som ej utnyttjats under två på varandra följande år
återgår till föreningen om det är kö till båtplatserna.
I samband med försäljning av fastighet återgår tilldelad båtplats till föreningen. I fall att det inte
är kö till båtplatserna ska dock tillträdande köpare erbjudas möjlighet att överta tilldelad båtplats.
Båtplats får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand.
Båtplatsavgift fastställs av föreningsstämman och debiteras tillsammans med föreningsavgiften
till de medlemsfastigheter som har en tilldelad båtplats den 1 maj aktuellt år.
Innehavaren av båtplats ansvarar för att förtöjningstampar, dämpningsfjädrar, bojstenar och
annat förtöjningsmaterial är i gott skick.
Båtar ska vara förtöjda på sådant sätt att intilliggande båtar ej riskerar att skadas.
Båtar som ligger förtöjda eller upplagda på föreningens mark ska vara märkta med
fastighetsbeteckning.1
Under sommarsäsongen får båtar inte läggas längs den markerade strandlinjen (4) annat än vid
sjösättningsplatsen eller vid av föreningen anvisade platser. Uppläggningsmateriel vid bryggorna
och sjösättningsplatsen ska ställas upp på sådant sätt att området inte ser skräpigt ut.
Båtar, bockar m.m. som inte används ska tas bort från stränderna.
Sjösättningsrampen (3) får ej blockeras av upplagda båtar eller på annat sätt någon del av året.
Båtar som till synes ej
används
och
är
omärkta och som
legat upplagda längre
tid än två år kommer
att anmälas som
övergivet hittegods
1
3
till polisen och sedan
efter en tid forslas
4
bort eller säljas.
2
Föreningen fritar sig
från allt ansvar för
skador till följd av
båtplatsens
användning.

Båtar ska vara märkta med fastighetsbeteckning senast 2017-05-31 efter beslut på föreningsstämma 2016.
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