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Regler för nyttjande av kommunala
uppläggningsplatser
Anmälan om uppläggningsplats skall ske till fritidskontoret i god tid innan upptagning sker.
Efter anmälan erhålles kontrakt, uppläggningskort och faktura på uppläggningsavgiften.
Om ej anmälan sker kommer en kontrollavgift att uttagas. Med ett belopp av 125 kr/
påbörjad vecka.
Fritidskontoret anvisar uppläggningsområde. Avgiften för sommaren är 2 ggr vinteravgiften.
Vintersäsongen omfattar tiden 1 sept. till 31 maj och sommarsäsongen1 juni till 31 aug.
Uppläggningskortet skall fästas på båten väl synligt från krangatan.
Största avstånd mellan båtarna får vara 1 m. Båtvaggor och materiel skall flyttas av
båtägarna själva till anvisad plats, omedelbart efter sjösättningen. Vaggor och materiel som
ej är flyttade kommer vi att flytta till en kostnad av 1000,00 kr. Pallningsvirke samt vaggor
skall markeras med ägarens namn och tfn eller adress.
•
•
•
•
•
•

På Kieholmen skall vaggor och materiel flyttas till markerad plats.
I Matvik skall vaggor och materiel flyttas till norra delen av området, samt ställas längst in i
gatan.
I Näsviken skall vaggor och materiel flyttas västerut till stenmuren.
I Svanevik skall område 4,5,7,8 och 9 tömmas helt och flyttas till område 1,2,3 och 6.
I Sternö vindhamn skall vaggor och materiel på norra delen placeras utmed sjökanten,
materiel på södra delen flyttas mot berget och mastskjulet.
I Väggaviken omr. 2 skall det vara tomt på vaggor och materiel mellan planteringarna.

Allt materiel, även omärkt, inkl båtar som ej tages tillvara senast den 1 juni det aktuella året,
kommer att på ägarens bekostnad bortforslas som avfall.
Spridare skall vara borttagna och masten väl surrad. Avgiften gäller för 1 st mast. Bommar får
läggas in i mån av plats, (om det finns plats över när alla som har erlagt avgift, lagt in sina master ).
Vill man garanterat få plats för bom skall avgift lösas. OBS! lätta master högst upp.
Uppläggningskort på bom och mast skall placeras väl synligt.

Karlshamns kommun
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Båtklubbens mastskjul i Sternö Vindhamn är alltid låst. (Även här krävs det mastkort) De två
vänstra dörrarna tillhör kommunens mastskjul.
Karlshamns kommun ansvarar ej för båtar, master och materiel på uppläggningsplatser och i
mastskjul.
•
•
•
•

Spillolja skall tömmas i därför avsedd tank.
Annat avfall lägges i behållare avsedda för ändamålet (Se kommunens regler för
avfallshantering).
Strömmen sätts på omkring den 1 april. Avstängning sker omkring den 15 november.
Vattnet öppnas i vecka 16, avstängning sker vecka 44. Tiderna är väderberoende

Tänk på brandrisken vid arbete i båten! Se till att brandsläckare alltid finns tillhands.
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