Föreskrifter för besökare, Bondö Marina
•

Var aktsam med marinans anläggning och utrustning

•

Gäster får nyttja sjösättnings-/upptagningsrampen mot aviserad avgift. Betalas in via Swish 123
001 9380. Ange datum och registreringsnummer på bilen. I avgiften ingår tillfällig parkering av
båtvagn och bil, max två dygn. Inga fordon/släpvagnar får blockera sjösättnings/upptagningsrampen. För att undvika köbildning och minska väntetider ska tiden som rampen tas i
bruk alltid hållas så kort som möjligt. Förbered sjösättning och upptag innan själva rampen tas i
anspråk.

•

Gäster får nyttja lediga platser på gästbryggan, bryggan närmast kanalen, och för ändamålet
avsedda lediga platser för uppställning av husvagn/husbil mot aviserad avgift. Avgiften betalas in
via Swish 123 001 9380. Ange datum, båtplats och båtens namn alternativt datum och
registreringsnummer. Nyttjande av servicehus ingår i avgiften.

•

Alla fordon inom hamnområdet ska framföras med aktsamhet och gällande
hastighetsbegränsningar ska hållas. Maximalt 3 knop på vatten och gånghastighet på land.

•

Kontrollera att båt är säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar och andra
anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båtar, brygga eller boj.

•

Säkra löpande rigg och annan lös utrustning för att minska störande ljud.

•

Förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor.

•

Bidra till att ordning och reda hålls inom marinan.

•

Allt avfall tas med från marinan eller sorteras och slängs i marinans återvinningsstation.

•

Om ansvarig person från föreningen erfordrar, flytta båten/fordonet till anvisad plats.

•

Möjlighet till kostnadsfri tömning av fast monterad avloppstank finns i Renöhamn. För båtar och
landfordon med löstagbar tank kan anläggningens toalett nyttjas.

Det är förbjudet att:
•

Inom hamnområdet använda båttoalett med direktutsläpp.

•

Vidta åtgärder som förhindrar eller försvårar framfart för båtar och landfordon inom hamnområdet.

•

Med båt, jolle eller annan farkost okynnesköra i eller i anslutning till hamnen.

•

På brygga förvara mer än 40 liter av brandfarliga vätskor.

•

Parkera fordon på annan plats än därför avsedd.

Gällande föreskrifter skall alltid finnas anslaget på hamnområdet och på föreningens hemsida
www.bondomarina.se.
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra i dessa föreskrifter.

