
Regelverk angående kösystem för hyrplats  
(båtuppställningsplats och hyrplats för båt)  

 
Regelverket syftar till att på ett klart och entydigt sätt beskriva hur kölistan för hyrplats regleras.  
 
Regelverk  
 
§ 1. Anmälan om intresse av hyrplats skall ställas skriftligen (e-post eller brev) till styrelsen 

(adresser återfinns på hemsidan). I anmälan skall det framgå;  
− Vem som är sökande (Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Postort, 

Telefonnummer och E-postadress) 
− Vilken typ av hyrplats som anmälan gäller;  

o Vilken bredd av båtplats (2,5 eller 3,0 eller 3,5 m) eller  
o Båtuppställningsplats  

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

§ 2. Datum (eg platsen) i kölistan blir den dag som föreningen mottar den skriftliga anmälningen 
(förutsatt att en komplett anmälan enligt paragraf 1 är inlämnad). 

§ 3. När en hyrplats blir tillgänglig erbjuds den till sökande som står på första plats i kölistan för 
tillgänglig bredd av båtplats eller båtuppställningsplats. 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 hyresavtal upphör platsen i kön för den 
bredden/båtuppställningsplatsen. Skulle den sökande ej anta erbjudande om hyrplats tappas 
köplatsen och den sökanden stryks från kön.  

§ 5. Om en sökande önskar lägga till ytterligare en bredd eller båtuppställningsplats 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. Kölistan upprätthålls av föreningens sekreterare och ordförande. Kölistan är inte publik pga 
av GDPR (kontakta sekreteraren för att få information om köplatsen). 

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

§ 9. En årlig administrativ avgift om 100kr tas ut per anmäld bredd av båtplats och 
båtuppställningsplats. Den årliga administrativa avgiften skall betalas till föreningens 
plusgironummer 4503682-9 en gång per år (senast den 31 mars varje år) – observera att 
ingen faktura distribueras. Vid betalning skall det framgå vilken/vilka bredder av båtplats 
och/eller uppställningsplats betalningen gäller samt kompletta kontaktuppgifter (namn, 
adress, e-postadress, telefonnummer) – saknas dessa uppgifter finns risk att den sökande 
stryks från kölistan/kölistorna. Betalas inte avgifter/avgifterna inom utsatt tid tappas 
köplatsen och den sökande stryks från kölistan/kölistorna. Betalas avgiften/avgifterna efter 
31 mars kommer föreningen att se betalningen som en helt ny anmälan. Datum (eg ny plats) 
i kölistan blir då dagen som föreningen erhållit den försenade avgiften (förutsatt att 
betalningsinformationen är komplett).  Avgiften återbetalas ej vid erhållen hyrplats eller om 
sökande avsäger sig köplatsen. 

 
 


