Ordningsföreskrifter
för hyra av allmänna båtplatser
Gäller från och med 1/1 2013
Användning av båtplatsen:
Båtplatsen får endast användas
-

För egen båt som är försäkrad i eget
namn. Försäkringsbeskedet skall uppvisas
för idrottsförvaltningen före det att
båtplatsen tas i bruk;

-

På i avtalet angiven tid

Båtplatsen får inte
-

Upplåtas eller överlåtas till annan;
Nyttjas för kommersiell verksamhet;
Användas för övernattning

Säsongsavgift:
Säsongsavgiften skall till fullo vara betald senast
på förfallodagen (se faktura)
Sker uppsägning från båtägarens sida före 15
mars återbetalas hela säsongsavgiften. För
perioden 1 januari till 15 mars debiteras en
administrativ avgift på 500 kr.
Sker uppsägning från båtägarens sida efter 15
mars, men före 15 juni återbetalas hälften av
säsongsavgiften.
Sker uppsägning från båtägarens sida efter 15 juni
återbetalas ingen del av säsongsavgiften.

Det åligger Dig därutöver att:
Väl vårda och aktsamt begagna hamnanläggningen samt ersätta sådan skada som Du,
eller personer som Du har med Dig, vållar genom
oaktsamhet. Alla skador på förvaltningens
egendom skall omgående rapporteras till denna.

Vid nyttjande av hamnanläggningen iaktta sådan
ordning och sådant skick att andra båtägare och
kringboende inte störs.
Tillse att förtöjningstampar, dämpningsfjädrar
och annat förtöjningsmaterial är i fullgott skick
samt att omedelbart byta ut av förvaltningen
underkänt förtöjningsgods.
Inte förtöja på annans plats i hamnen.
Följa de föreskrifter som lämnas av förvaltningen,
t.ex. att vid påkallat behov flytta båten till annan
plats inom hamnområdet.
Snarast möjligt meddela förvaltningen ändring av
adress, telefon, e-postadress, ändrat ägarskap eller
om Du inte längre önskar hyra platsen.
Bortforsla båten, eget förtöjningsgods och annan
egen utrustning från båtplatsen senast den 15
oktober eller, om hyresförhållandet upphör vid
annan tidpunkt, senast den sista hyresdagen. Sker
inte det, äger förvaltningen rätt att bortforsla
egendomen på Din bekostnad.

Övrigt:
Förvaltningen fritar sig från allt ansvar för skador
i följd av båtplatsens användning.
Förvaltningen får säga upp kontraktet med
omedelbar verkan om ovanstående villkor inte
efterlevs, eller om båt inte har införskaffats inom
3 månader. Därvid återbetalas ingen del av
säsongsavgiften.

Inte lägga upp och förvara på bryggan eller i
vatten jollar, kanoter, bensindunkar och annat
material.

Mer information hittar du på www.stockholm.se/batar
2013-01-01

