Datoer å forholde seg til hvert år for brukere av havnen:
Når

Hva skjer

2. januar
15. februar
1. mars
Primo mars
15. april

Invitasjon til å søke om leie av sommerplass sendes ut
Siste frist for å søke om sommerplass
Fordeling av plasser i sommerhavn er klar og vises på Min Side
Årsmøte i Andelslaget som vedtar årets priser for sommervedlikehold
Vinterhavn avslutter. Alle båter som ikke skal ligge på samme plass i
sommer må seile derfra.
Sende inn bilde av målerstand på strømmåler
Båter på land på Tangen settes ut
Opplag på land i Bukta Nedre avslutter. Alle båter må fjernes
Sommerhavn starter
Opplag på land i Bukta Øvre avslutter. Alle båter må fjernes
Invitasjon til å søke om boblehavn og opplag på land sendes ut
Siste frist for å søke om opplag på land
Fordeling av plasser på land ferdig og vises på Min Side
Påminning om å søke plass i boblehavn sendes ut
Siste frist for å søke om plass i boblehavn
Dato og tidspunkt for oppsett av båter på Tangen tilgjengelig på Min
Side
Fordeling av plasser i boblehavn ferdig og vises på Min Side
Båter som har tildelt plass kan settes på land i Bukta
(Nedre/Midtre/Øvre)
1. pulje felles oppsett av båter på Tangen
2. pulje felles oppsett av båter på Tangen
Sommerhavn avslutter. Alle båter som ikke skal ligge på samme plass
må forlate plassen
Vinterhavn starter
Sende inn bilde av målerstand på strømmåler
Utsettidspunkt neste vår for båter på Tangen er tilgjengelig på Min Side
God jul!
Husk å følge med båten din og fjerne snø utover vinteren for å unngå
problemer

16. april
Medio april
31. april
1. mai
14. mai
15. mai
1. juni
7. juni
15. august
1. september
1. september
10. september
15. september
Uke 38
Uke 41
15. oktober
16. oktober
16. oktober
15. november
24. desember

