
 
 

Backvägen 7 
62462 Fårösund 
Internet: 
farosundsbatklubb.se   
 
 

Tel ordförande 0705-409227 
epost: info@farosundsbatklubb.se 

Bankgiro 524-4835 

 

Villkor för båtplatsinnehavare gäller fom 2023-01-01 (rev) 

 
Du innehar eller har anmält intresse för en båtplats i klubbens hamn. För att erhålla båtplats, 
eller stå på kö till båtplats, fordras att Du är medlem i klubben. Till medlem räknas Du f.o.m när 
Du anmält intresse för inträde till kassören och senare betalt avgifterna. 
 
Nedanstående villkor gäller för båtplatsinnehavare. Dessa villkor accepteras i och med att 
medlemsavgift och båtplatsavgift inbetalats till klubben. 
 

- att båtägaren har fullt ansvar för sin båt med tillbehör (vagga, vagn och liknande) oavsett 
om den ligger vid bryggplats eller förvaras på land (vinterplats). 
 

- att vagnar och vaggor som står uppställda på klubbens område skall vara märkta med 
ägarens namn och telefonnummer samt att de ställs på anvisad plats. 
 

- att under en vecka, juni – augusti vartannat år, tjänstgöra som hamnvärd i vår gästhamn, 
tillsammans med annan båtplatsinnehavare. 
Listan över hamnvärdar fastställes vid vårmötet. 
 

- att hålla båten säkert förtöjd och under regelbunden tillsyn. 
 

- att båten skall vara försäkrad. Kontakt gärna någon i styrelsen om det. 
 

- att medverka till en god ordning i hamnen. 
 

- att vara medveten om att styrelsen, om så erfordras, har rätt att disponera om 
båtplatserna i hamnen i samråd med berörda båtägare. 
 

- att andrahandsuthyrning av båtplatsen inte är tillåten. Skall man inte utnyttja sin båtplats 
kontaktar man kassören. 
 

- att man endast kan ha sin båtplats vilande en sommarsäsong. Utnyttjar man då inte 
båtplatsen året efter, med egen ägd båt, eller har en giltig förklaring, så blir man av med 
båtplatsen till kommande säsong. Detta för att det finns efterfrågan på båtplatser. 
 

- att vara medveten om angående el förbrukning: 
El för belysning, batteriladdning och liknande mindre förbrukning ingår i båtplatsavgiften. 
Om du förbrukar el för uppvärmning av din båt under höst-vinter-vår, oavsett om den 
ligger vid bryggplats eller står på land, så skall detta betalas med en särskild 
inbetalning till klubben. (Kan inte betalas med samma inbetalningskort som medlems 
och båtplatsavgiften). Kostnanden är fn 2 kr/kWh men kan ändras uppåt eller neråt om 
elpriset förändras. 
Innan du ansluter din båt för uppvärmning så måste du först komma överens om 
det med ordföranden. 
 
Ersättningen till klubben för elförbrukningen räknas ut på följande sätt. 
 
Tiden x värmarens märkeffekt x priset per kWh. 
 
Det spelar ingen roll om värmaren har ett termostat. 
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Exempel: Du har varit ansluten januari och februari med en värmare som drar 0,5kW.  
Då räknas kostnaden ut så här. 
(31+28) x 24 x 0,5 = 708kWh x 2kr/kWh = 1416kr. 
 
Kontakta kassören för att få hjälp med uträkningen och hur du skall betala in pengarna 
för elförbrukningen. 
Styrelsen kontrollerar ibland med mobil effektmätare vilken effekt som är ansluten. 
Ersättning för elförbrukning för uppvärmning skall vara klubben tillhanda enligt 
överenskommen förfallodag. 
 

- att medlemsavgift och båtplatsavgift skall vara betald innan båtplatsen tas i bruk dock 
senast förfallodagen på fakturan. Faktura med avgifter sänds ut runt vecka 12 varje år. 
 

- att ställa upp i det gemensamma arbetet med skötseln och underhåll av hamnen 
och klubbhuset. Att ha en båtplats hos Fårösunds Båtklubb innebär inte att man köper 
en tjänst. Man är med i en förening som har en hamn för sina medlemmars båtar. Alla 
båtplatsinnehavare förväntas därför delta i skötseln av hamnen. Arbetet bedrives vid 
fasta arbetsdagar som framgår av kalendariet som hittas på vår internetsida eller i 
vårens utskick. Samt vid andra speciella tillfällen som meddelas på klubbens 
internetsida och genom mejl eller sms. 
 

 
Frågor som rör båtplatsen kan ställas till ordförande eller kassören! 
 
 
På uppdrag av styrelsen 
 
Valter Möllerström, Kassör 
info@farosundsbatklubb.se 
Tel 0733-500172 


