Ordning vid T-bryggan och kajen
Med nya båtplatsavtal på plats är det dags för berörda att ta ansvar för eventuell trailer, båt och
båtplats. Enkla och kortfattade regler finns att läsa på björken vid kajen. Många tar promenaden
förbi kajen och för allas trevnad är det vi som har båtplatsavtal som gemensamt har ansvar för
ordning kring kaj och brygga.

Kajen
Området vid kajen är i första hand till för i och upptagning av båtar. För att det skall vara möjligt och
för att vi skall kunna underhålla och klippa ytan är all typ av långvarig förvaring av båtar och trailer
att betrakta som parkering vilket inte är tillåtet.

Båtplats
Har ni en båtplats skall den hållas ren från näckrosor och annan växtlighet. Det tar inte särskilt lång
tid att hålla rent på den egna ytan. Den finns möjlighet att låna en extra lång lie som gör det lättare
att hålla rent. Växtlighet som ni plockar upp lägger ni en bit in i vassruggen så det inte skämmer den
öppna ytan. Ett antal platser står tomma, dessa skall trots det skötas av respektive avtalsansvarig.

Förvaring av båtar
Vi har historiskt tillåtit vinterförvaring av roddbåtar upp och ned vända på pallbockar. Det är
respektive båtägares ansvar att tillse att båten då förvaras på hela bockar och att båten till våren
kommer i vattnet. Det är inte tillåtet att låta båtar långtidsförvaras på land.

Båtar som legat lång tid VIKTIGT!
Det finns ett antal båtar som legat på land utan att dessa nyttjats under en lång tid (mer än ett år).
Båtarna är inte uppmärkta med namn och nummer så vi har svårt att säkerställa vem som är ägare.
Det är ditt ansvar att märka din båt så att vi kan kontakta dig. Vi kommer inom kort att anmäla dessa
långtidsliggande båtar som hittegods till polisen. Ger man sig inte till känna till polisen och tar hand
om sin båt kommer den att omhändertas av styrelsen och skickas till återvinning.

Särskilt behov
Det kan finnas olika skäl till att man inte kan fullfölja sina åtaganden under en kortare period. Det är
då viktigt att man kontaktar styrelsen så att de kan ge dig en tillfällig dispens.

Tack för ditt samarbete och Välkommen till kajen!
Kaj-kommittén

