
Regler och villkor 
Arbetsplikt 
Gäller samtliga som innehar båtplats vid Granudden. 

I arbetsplikten ingår att hålla rent och snyggt på hela området, både ute och inne. 

Nyckel till toalett och materialbod hänger innanför dörren till klubbstugan. 

Se till att ställa upp och gör din plikt tillsammans med arbetslaget. 

Det är upp till alla medlemmar att se till att vi har en fungerande båtklubb, vi är en ideell 

förening och ingen marina. 

  

Varje medlem som har båtplats ansvarar för sin tilldelade plats och kan även bli kallad till 

övriga reparationer/byggnationer. 

  

Försäkring 
Samtliga båtar på Granudden ska vara försäkrade, oavsett vinter eller sommarplats. Säkerställ 

att du har meddelat korrekta försäkringsuppgifter för din båt. 

 

Båtplats 
Tilldelning av båtplats sker främst till folkbokförda i Trosa kommun. 

Man måste erhållit medlemskap och medlemsavgift skall vara betald. 

Storlek och vikt. Maxlängd 34 fot. Maxbredd 3,7m. Maxvikt 7 ton. 

  

Båtplatsen är personlig men kan omfördelas av hamnkapten. 

Hamnkapten har rätt att flytta och ändra båtplatser beroende på båttyp och storlek. 

Medlem som tilldelats båtplats, som inte tänker disponera den under säsongen är skyldig att 

snarast anmäla detta till hamnkapten. Klubben äger då rätt att hyra ut platsen under ett år. 

Året efter förlorar medlem rätten till sin plats om den ej nyttjas med egen båt, men behåller 

förtur i bryggkön vid förnyad ansökan om båtplats. 

 

Vid byte av båt ska hamnkapten alltid kontaktas. 

Båtplatsen får absolut inte hyras ut eller lånas ut av medlem. 

 

Inga båtar får ligga kvar vid våra bryggor vid risk för isläggning eller risk för skada på 

bryggor, även tampar och dylikt skall vara borttagna. 

 

Förvaring 
Pallmaterial och båtvagnar måste vara märkta med medlemsnummer och ska travas upp på 

anvisad plats efter sjösättning. Omärkt material kasseras! 

Inga båtar eller båtkärror får ställas upp på hamnområdet utan hamnkaptens medgivande. 

 

Medlemsuppgifter 
Kom ihåg att alltid meddela ändringar som berör ditt medlemskap ex. adressändring, 

mobilnummer, e-postadress, byte av försäkringsbolag och försäkringsnummer 

till info@granudden.com 
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