
Regelverk angående kösystem för båtplatsavtal  
 
Regelverket syftar till att på ett klart och entydigt sätt beskriva hur kölistorna för 
Nyttjanderättsavtal för båtplats (i stadgarna nämnt som båtplatsavtal) regleras.  
 
Regelverk  
 
§ 1. Anmälan om intresse att teckna ett nyttjanderättsavtal för båtplats skall ställas skriftligen (e-

post eller brev) till styrelsen (adress återfinns på hemsidan). I anmälan skall det framgå;  
− Vem som är sökande (Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Postort, 

Telefonnummer och E-postadress) 
− Vilken bredd på båtplats (2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0 m) som anmälan avser.  

Anmälan kan innehålla intresse för flera bredder. Saknas ovanstående information anses 
anmälan inte komplett och registreras inte. 

§ 2. En anmälningsavgift på 500 kr skall därefter erläggas per anmäld bredd till föreningens 
plusgironummer (4503682-9). Anmälningsavgiften dras inte av vid tecknande av 
”Nyttjanderättsavtal för båtplats” från köpeskillingen. Avsäger sig sökande köplatsen 
återbetalas inte anmälningsavgiften. Datum (eg platsen) i kölistan blir den dag som 
föreningen mottagit anmälningsavgiften (förutsatt att en komplett anmälan enligt paragraf 1 
är inlämnad). Om två sökande betalar in anmälningsavgiften samma dag är det den personen 
som först anmälde intresse enligt § 1 som kommer först. 

§ 3. När en båtplats blir tillgänglig erbjuds den till den sökande som står på första plats i kölistan 
för den tillgängliga bredden av båtplats. Föreningen skickar erbjudandet per e-post till 
sökarens uppgivna e-postadress samt gör två kontaktförsök (olika dagar) till de 
telefonnummer som har uppgetts. Om styrelsen inte får kontakt med sökande (eg den 
sökande återkommer inte till styrelsen) inom en vecka går erbjudandet vidare till nästa 
person i kön. Personen tappar då köplatsen och stryks från kön. 

§ 4. Tecknar den sökande ett nyttjanderättsavtal för båtplats upphör platsen i kön för den bredden. 
Skulle den sökande ej anta erbjudande om nyttjanderättsavtal för båtplats tappas köplatsen 
och den sökanden stryks från kön.  

§ 5. Om en sökande önskar lägga till ytterligare en bredd till tidigare anmälan skall detta ske 
skriftligen till styrelsen enligt paragraf 1. Ansökan hanteras då som en helt ny ansökan.  

§ 6. Köplats får överlåtas till make, maka, föräldrar, barn och syskon. Överlåtelsen skall ske 
skriftligen till styrelsen och innehålla samma kontaktuppgifter som beskrivs i § 1. Saknas 
kompletta kontaktuppgifter kan överlåtelse av köplats ej ske.  

§ 7. Kölistorna upprätthålls av föreningens sekreterare och ordförande. Kölistan publiceras på 
föreningens hemsida.  

§ 8.  Den sökande ansvarar för att föreningen har korrekta kontaktuppgifter (Namn, Adress, E-
postadress och Telefonnummer).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


