
                                                                                                                      Båleröd 2015-06-14.

                                                         Båleröd samfällighet.

                                            Ordningsregler
                                                för
                                båtuppställningsplatsen.

1. Båtuppställningsplats:
                - det är styrelsen som tilldelar plats på området.
                - översiktskarta skall  visa nummer och plats för den som 
                  är tilldelad plats. Det är bara de, som är tilldelade plats,    
                  som kan använda området.
                - den som är tilldelad plats, betalar en årsavgift till
                  samfälligheten för rätten att hyra plats.

2. Bruk av plats:
                - den som är tilldelad plats har ansvar för att egen plats
                  bara används till båtuppställning och att egen plats är
                  städad till varje tid.
                - ansvaret innebär också att egen aktivitet inte hindrar
                  framkomlighet  på vägarna.
                - eventuell placering av båtkärra,  skall i sommarperioden
                  ske på egen plats.
                - användning av egen plats skall inte på något sätt kunna skada
                  andra uppställda båtar.                                                                      
                  Det är ett krav att material,  som används till båt-                    
                  uppställningen (presenning, stag, störar och ev. kärra mm)
                  är i gott skick och inte är till skada för andra.
                - Om ställning/båt skadar andra,  medför  detta ev.
                  ersättningsansvar.
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3. Användning av ström/vatten:
                - användare av plats kan använda ström/vatten till nödvändig  
                  säsongsmässig underhåll av uppställd båt.
                 - styrelsen ber användare  vara återhållsam i användandet av
                   ström/vatten. ( Återhållsamt  bruk av nämnda resurser täcks av
                   hyran).
                 - om användare av plats behöver  el över längre tid, skall
                   styrelsen kontaktas och ge tillstånd.
                   Kostnaden för detta strömbruk, betalar användaren extra för.
                 - Om el-/vattentillgång inte fungerar,  skall styrelsen kontaktas.  

4. Användning av "permanenta" konstruktioner:
                  - har användare  av plats behov av att sätta upp "fasta"
                    konstruktioner, ex. olika former för tält med trä/metall-
                    ram, skall styrelsen kontaktas och eventuellt ge tillstånd.
                    Om tillstånd ges, gäller denna för en säsong, dvs. juli-juli.

5. Avfallshantering:
                  - Allt avfall som följer av båtuppställning/underhåll, är
                    platsens användares ansvar att ta hand om och forsla
                    bort för vidare hantering.
                    NB ! Användare skall i detta sammanhang följa upp miljökrav.
                    NB ! Det är inte tillåtet att spola/tvätta bort bottenfärg
                    inom båtuppställningsområdet.

6. Skötselsarbete:
                 - Om styrelsen ser att båtuppställningsområdet är i behov
                   av skötsel/underhåll, kan styrelsen inkalla användarna till  
                   en gemensam  skötselinsats.  
                         

     

2


