Ordningsföreskrifter vid Bondö Marina
Båtupplagsområde - Plats för förvaring och underhåll av båtar på land
•

Uppställning får endast ske för Bondö Marinas medlemmar med signerat arrendeavtal

•

Från måndagen veckan innan midsommar till 15 september får båtar normalt inte finnas
på båtupplagsområdet. Båtägare som önskar låta båten stå på land över sommaren kan
dock ansöka om sommaruppställningsplats. Dessa är mycket begränsade till antalet och
arrendeavgiften är den dubbla jämfört med motsvarande vinterförvaring. Om båtägaren
önskar förvara sin båt på land under flera somrar i rad dubbleras dessutom avgiften inför
varje sommar eftersom området inte är tänkt för långtidsförvaring av oanvända båtar.
Sommaruppställningsplats ansöks hos landansvarig.

•

Senast söndagen helgen före midsommar skall båtupplaget vara tömt på alla båtar och
uppstädat. Önskvärt är att båtvagnar, vaggor och täckmaterial transporteras bort från
hamnområdet och förvaras på annan plats. Det är också önskvärt att de som har båthus
förvarar sin båtvagn inomhus under sommaren. I andra hand kan föreningen erbjuda
sommarförvaring på hamnområdet. Kontakta landansvarig för anvisning av
plats. Respektive arrendator (båtägare) ansvarar för att material transporteras bort eller
flyttas till angiven plats. Ingen uppställning eller förvaring får ske söder om Bondö
kanalen.

•

Båtar som, utan sommaruppställningsplats, står kvar efter helgen före midsommar
kommer att flyttas av Bondö Marina till tillfällig plats och avgift för detta faktureras ägaren.

•

Det är endast tillåtet att använda biocidfri bottenfärg. Vid Slipning och skrapning av
båtbottnar ska det göras på ett miljöanpassat sätt, så att slip och skraprester inte hamnar
på marken. Marken ska skyddas genom att en presenning läggs under båten. Material
som samlas upp betraktas som farligt avfall och skall lämnas på återvinningsstation. Vid
användning av slipmaskin skall denna vara försedd med dammsugare för uppsamling av
damm. Reglerna för bottenfärg kan läsas här:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-ombatbottenfarg

•

Bondö Marina har för avsikt att tillhandahålla kärl för deponi av bottenfärg och slipdamms
rester. Läs gärna mer om miljö på https://batmiljo.se

•

Oljor och andra kemikalier får aldrig förvaras i kärl utomhus på området. Spill skall
omhändertas omedelbart och lämnas på återvinningscentral.

•

Vinterkonserveringsvätskor som till exempel glykol får inte hamna i mark eller vatten.

Ordningsföreskrifter vid Bondö Marina
•

Blästringsarbeten skall innan utförande informeras och godkännas av landansvarig.
Arbetet skall utföras utan någon som helst miljöpåverkan.

•

Landansvarig ska informeras om båt lämnas förtöjd utan tillsyn vid sjösättningskajen.

•

Nyttjande av sjösättningskajen i egen regi ska i förväg anmälas till landansvarig. I
samband med detta delges information om högsta tillåtna punktbelastning/axeltryck och
andra begränsningar för kajen. Den anlitade ska ha en gällande ansvarsförsäkring för
arbetet. Bondö marina tar inget ansvar i relation till några sjösättnings aktiviteter.

•

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.

•

På hamnområdet finns en spolplatta för rengöring. Spolplattan är miljöanpassad och
samlar upp miljöfarligt material. Större lossnade materialrester av t ex bottenfärg mm skall
samlas upp innan spolplattan rengörs efter avslutad tvätt.

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

Bryter arrendator mot ovanstående regler och föreskrifter är hamnföreningen berättigad att häva
avtalet och/eller på arrendators bekostnad vidtaga de åtgärder som kan vara påkallade på grund
av det inträffade. Bondö Marina Hamnförening fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna
åtgärder.

