AVTALE OM VINTERHAVN I BOBLEANLEGG
Etter at avtale er akseptert, kan du fullføre bestillingen. Da vil du få en mail som bekrefter at du har
bestilt plass. Tildeling av plass skjer i slutten av september og da vi du få informasjon om tildelt plass.
Tildelt plass vil stå på oppslagstavlen på Min side.
Faktura sendes på epost og legges også ut på Min Side. Etter at innbetaling er registrert, sendes
nøkkelkort for vinterhavn og vinterhavnen kan tas i bruk. De nye nøkkelkortene gjelder fra 17.
oktober. Vi skifter koder på alle portlåsene. Nedenfor gjengis havnereglementet for vinterhavn. Se
for øvrig havnereglementet som ligger på vår hjemmeside.











Båteier eller den som har ansvar for båten i vinterhalvåret, er heretter kalt leietaker.
Leietaker har selv ansvar for at båten er forsvarlig fortøyd. Vi krever 3 fortøyningstau med
gummidemper på hver side av båten, som inkluderer ett spring på hver side. Tykkelse på
fortøyningstau skal gjenspeile båtens størrelse. Leietaker er ansvarlig for skader på brygger
og på andres båter som følge av manøvrering, fortøyning eller uansvarlighet.
Skulle båten synke, er leietaker ansvarlig for å få hevet og eventuelt fjernet båten. Hvis ikke
blir båten fjernet av LBA på leietakers regning.
LBA fraskriver seg ansvar for skade på båter som skyldes svikt ved havneanlegget.
I henhold til vedtektenes § 9 skal båten være ansvarsforsikret.
Båten skal fortøyes slik at baugspyd, pulpit, daviter, etc ikke stikker inn over bryggene.
Bryggene skal være frie og må ikke benyttes til lagring av utstyr, joller, etc. Det henstilles til
leietaker å fjerne snø fra “sin” gangbare utrigger.
Leietaker må ikke foreta båtpussarbeider etc som er til sjenanse, eller vil tilgrise andre båter i
havnen, brygger og havneområdet for øvrig.
Vi gjør måling av strømforbruk av alle tilkoblede båter. De som bruker mer enn de inkluderte
300W, vil motta faktura for overforbruk ved avsluttet sesong. For de som trenger ekstra
strøm anbefaler vi at det benyttes egen strømmåler. Denne må være av typen som ikke kan
tilbakestilles. Ta kontakt med administrasjonen for avtale om dette.
Det er viktig at strømkabler ikke krysser bryggen. Strømkabler som krysser bryggen havner i
snøfreseren. Det er ikke tillatt med skjøter eller overganger på strømkabelen mellom
strømstolpe og båten. Kabelen skal være godkjent for utendørs bruk. Ikke- godkjente kabler
vil bli fjernet og forholdet notert (pga strømlekkasjer og tæringsfare på båtene).
Overtredelse av reglementet vil bli påtalt og innrapportert til administrasjonen.
Vi minner om at sesongen er fra 16.okt til 15. april. Den som ikke har flyttet båten sin fra
leiet plass innen vinterhavnen avsluttes, blir belastet med kr. 500,- første døgn og deretter
kr. 250,- pr oversittet døgn. Unntak kun etter avtale med administrasjonen. Dersom båt
ikke er flyttet innen fristen, vil adm. kunne flytte båten. Dette utløser et gebyr i tillegg på
kr. 2000.

