
 Välkommen som medlem i KMS! 

 

 

KMS är en ideell förening med ca 1200 båtplatser och ca 2 000 medlemmar, som medlem blir du/din 

familj delägare i KMS Nordön med alla faciliteter – även fastigheten, som är friköpt av föreningen. 

KMS har 3 anställda, 2 Hamnkaptener och en Administratör, har du frågor som hamnen eller 

verksamheten så kontakta dem, på telefon eller e-post.  

Har du frågor om föreningen så kontaktar du styrelsen. 

Kontaktuppgifter, telefontider och mycket annat hittar du på vår hemsida www.kmsnordon.se 

Som medlem får du efter registrering tillgång till Portnet genom att logga in på www.portnet.se  

I Portnet finns dina kontaktuppgifter, uppgifter om din båt och båtplats, köer, vaktlistor, klubblad, 

Avtals och Ordningsföreskrifter och mycket annat. Du kan även boka upptagning av din båt i Portnet. 

OBS! Byter du e-post eller båt så kontaktar du vår administratör Camilla som ändrar detta i Portnet 

Du som har båt på Nordön får en dekal utskickad att fästa på båten, samt 2 st parkeringskort inför 

varje säsong. Det är viktigt att båtens uppgifter på dekalen stämmer med båten och sitter på en 

lättläst plats på båten så att alla i hamnen kan se att det är rätt båt på platsen. 

Vakttjänst måste vi alla gå, vilket är ett gemensamt intresse. Vi ser till varandras båtar och hamnens 

utrustning så att det inte händer något tråkigt. 

Till sist några kanske självklara saker men vi vill ändå nämna dom till dig som medlem i KMS Nordön. 

 

- Glöm inte att det är du och alla andra medlemmar som ansvarar för hur det ser ut och 

hur trevnaden är på KMS Nordön. Hjälp till att hålla hamnen ren och säker. 

- Kom också ihåg att det är Du och alla andra medlemmar som betalar för kostnaderna i 

hamnen, ingen annan gör det. Var rädd om hamnen, bryggor och faciliteterna. 

- Ta gärna kontakt med valberedningen eller styrelsen om Du vill engagera dig i klubbens 

arbete. 

- Var hjälpsam och ta med ett glatt humör när du kommer ut till KMS Nordön, en av de 

bästa båthamnarna på västkusten som du är delägare i. Var rädd om den och vår fina 

miljö. 

 

          Tillsammans skapar vi en ideell, trygg och familjär hamn! 
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