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Mjösund-Grönvik bryggförening har tillgång till ett begränsat antal båtplatser. Många står i 
kö för att få eller byta plats. Då styrelsen värnar om en aktiv och levande hamnmiljö har 
följande regler och föreskrifter upprättats för båtplatsernas nyttjande. 
 
 

Krav på nyttjande av båtplats för eget bruk 
Medlem skall använda den genom upplåtelseavtalet disponerade båtplatsen för eget bruk. 
Medlem som inte avser att använda, eller inte har använt, sin båtplats under säsongen skall 
informera styrelsen eller hamnkaptenen om detta. Medlem som inte använt sin båtplats under 
två på varandra följande säsonger förlorar rätten till förlängning av sitt upplåtelseavtal inför 
kommande säsong. Om särskilda skäl finns skall medlemmen under den andra säsongens 
kalenderår skriftligen informera styrelsen, som då har möjlighet att godkänna en förlängning 
av upplåtelseavtalet.   
 
Medlem som lämnar sin plats kan kvarstå i föreningen som passiv medlem genom att 
registrera sig i föreningens kölista för ny båtplats. Inträdesavgift behöver då inte betalas när 
ny båtplats inom samma eller lägre storlekskategori erhålles. För båtplats i högre kategori 
skall mellanskillnaden mot tidigare erlagd avgift erläggas.   
 
 

Kölista 
Föreningen administrerar en kölista för byte och fördelning av båtplatser. För att registreras 
till kön skall en intresseanmälan ifyllas och lämnas till hamnkapten eller styrelsemedlem. 
Kön är gemensam för medlemmar som önskar byta båtplats och för sökande till ny båtplats. 
Önskemål om byten mellan medlemmar av båtplatser med olika kategorier skall ske inom 
kösystemet. Sökanden till ny båtplats debiteras en årlig avgift, vilket också ger möjlighet att 
hyra båtplats i andra hand utan tillägg av administrationsavgift.   
 
Kölistan utgår från anmälningstiden och de önskemål om båtplats som angivits i 
intresseanmälan. Båtplatserna varierar stort när det gäller bredd, längd och djup, vilket 
innebär att lediga platser inte kan fördelas enbart kronologiskt efter anmälningsdatum utan 
hänsyn måste också tas till önskemål om hamn och uppgifter om båttyp och storlek.      
 
 

Andrahandsuthyrning 
Medlem som inte avser att använda sin båtplats under kommande säsong uppmanas att hyra 
ut platsen i andra hand. Styrelsen hjälper till att förmedla kontakter vid andrahandsuthyrning 
som dock sedan skötes av båtplatsinnehavaren och hyresgästen. Uthyrningen skall godkännas 
av hamnkaptenen med hänsyn till bryggplatsens lämplighet för den avsedda båten. Vid 
uthyrning skall ett andrahandsavtal tecknas och en administrationsavgift erläggas. Vid 
uthyrning får hyran inte överstiga den erlagda bryggplatsavgiften med eventuellt tillägg för 
administrationsavgift.  
 
 

                                  


