Avtal och regler för uppställning av båt / vagn på MMS båtplan.
Avtal mellan Mjörns Motorbåtsällskap nedan kallat MMS och Uppställare av båt på båtplan

§1 Uppställningsplats upplåtes för medlemmar från den 1 Sept till och med den 31 Maj.
§2 Sommar uppställning kan beviljas mot särskild avgift. Båt / vagn kan behöva flyttas vid
sommar uppställning. Hamnkapten/anställd personal anvisar plats.
§3 Då båten är sjösatt skall all lös materiel såsom bockar, pallvirke o dyl. läggas och surras på
båtvagnen eller om båtvagn inte finns, enligt hamnkaptenens/anställd personals anvisning.
All täckningsmateriel och ställningar skall rivas senast 31 Maj om ej båten skall stå över
sommaren enligt § 2. Båtar skall vara flyttbara på båtvagn om ej annat överenskommits.
§4 Båtvagn skall vara märkt med ägarens/uppställarens namn och telefonnummer samt kvitto på
betald avgift.
§5 Avgifter för uppställning av båt / vagn vinter resp. sommar bestäms av MMS styrelse.
För båt som stått uppställd på båtplan mer än en säsong utan att ha använts i sjön gäller följande:
För varje vintersäsong från och med nummer 3 från den sommar båten senast var i sjön, ökar
avgifterna med 500 kr för varje år båten står uppställd på båtplan. Avgift skall erläggas kontant vid
uppställning eller årligen per faktura.
§6 Om avgift, efter påminnelse, ej har betalats för båt / vagn uppställd på MMS båtplan kommer
båten i fråga att transporteras bort från MMS område till allmän plats. Båtägaren/uppställaren skall
varskos på nedanstående eller meddelad adress om detta så att han / hon kan taga hand om sin båt.
För det fall uppställaren inte kan nås, kommer en annons om avhysning att införas i Alingsås
Tidning. Om båten fått ny ägare är det ändå den som undertecknat detta avtal som är ansvarig för
båtens omhändertagande vid sådan åtgärd. Om båten byter ägare skall nytt avtal tecknas.

