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Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för båtplatsinnehavare.
För Båtplatsinnehavaren skall Orust Marina ha större betydelse än att utgöra en båtplats. Ambitionen är att Marinan
skall vara av sådan kvalité att Båtplatsinnehavaren gärna tillbringar tid inom Marinan, som skall utgöra en plattform och
mötesplats för Marinans medlemmar. För att ambitionen skall kunna förverkligas, krävs att samtliga Båtplatsinnehavare
respekterar och förbinder sig att följa av Marinan i allas intresse vid var tid beslutade Ordnings- och säkerhetsföreskrifter
samt skötselanvisningar i övrigt. Att Båtplatsinnehavaren förbinder sig att följa aktuella föreskrifter och anvisningar är en
väsentlig förutsättning för detta avtal. Vid missbruk och överträdelse härav, äger Marinan rätt att bringa detta avtal att
upphöra, utan återbetalnings- eller ersättningsskyldighet.
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Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med Marinans anvisningar.
Det är inte tillåtet att förtöja med metall, hårdplast eller dyl. då dessa kan komma att skada bommarna.
Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset av gummityp. Metallfjädrar inte tillåtet.
Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats, eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda eller sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av Båtplatsinnehavaren. Båtplatsinnehavaren skall tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt, såsom
kapell, fall, m.m., inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
Marinan äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på Båtplatsinnehavarens bekostnad vidta alla åtgärder som
krävs i syfte att Ordnings- och säkerhetsföreskrifterna skall uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda
eller omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.
Även i övrigt skall Båtplatsinnehavaren iaktta hänsyn och bidra till ordningen. Störande underhålls- eller reparationsarbete får inte förekomma. I förhållande till Marinan och övriga Båtplatsinnehavare och medlemmar är Båtplatsinnehavaren ansvarig för sina besökares uppträdanden.
Båtplatsinnehavaren förbinder sig att till Marinan omedelbart rapporterna felaktigheter och skador hänförliga till
Marinans båtar, hamnutrustning eller inom Marinaområdet i övrigt, samt överträdelse av dessa föreskrifter.
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att all elektrisk utrustning är i godkänt, oskadat skick och brukas i överensstämmelse
med dess anvisningar. Elektricitet får endast vara inkopplat till båten så länge som Båtplatsinnehavaren är ombord eller
har omedelbar uppsikt över båten, såvida inte särskilt, skriftligt tillstånd erhålls från Marinan. Effekt, spänning och
strömstyrka på elektrisk utrustning skall vara anpassad till de uttag som Marinan tillhandahåller.
Toaletter och septiktankar får inte tömmas i Marinan.
Egendom får inte förvaras på bryggorna.
Bilar skall parkeras på anvisade platser.
El som tillhandahålles för båtplatsinnehavare får endast användas till laddning av batterier. Förbrukning därutöver skall
betalas särskilt.
Vid säsongens utgång skall Båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen, såvida inte Parterna träffat skriftligt
avtal om annat. Kvarvarande båt äger Marinan omhänderta och förvara på Båtplatsinnehavarens ansvar och bekostnad.
Aktuell information och reviderade ordningsregler finns anslagna vid bryggområdet samt på Marinans hemsida
www.orustmarina.se. Båtplatsinnehavaren erinras om sin skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter
och anvisningar för Marinan.

Vår förhoppning och tro är att våra Båtplatsinnehavare skall finna ordnings- och säkerhetsföreskrifterna naturliga
och bidragande till en väl fungerande och trevlig marina. Vi hälsar dig med dessa ord varmt välkommen som
Båtplatsinnehavare på Orust Marina.
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