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AVTALS- OCH  

ORDNINGSFÖRESKRIFTER  FÖR   

KMS KLUBBHAMN NORDÖN  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dessa avtals- och ordningsföreskrifter gäller för alla som nyttjar KMS anläggningar och resurser på Nordön, 
båtplatsinnehavare, andrahandshyrare, medlemmar och övriga som vistas inom området, alla likställda. 
Avtals- och ordningsföreskrifterna finns på anslagstavlorna i de båda klubbhusen samt på hemsidan för 
nerladdning. Det åligger varje medlem att uppmärksamma de ändringar och tillägg i Avtals- och 
ordningsföreskrifterna som kan ske i framtiden.  
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§1  Avtal  
KMS upplåter hamn- och uppläggningsplatser med tillhörande serviceanordningar.  

Tilldelning av plats sker genom upprättade turordningslistor. Se § 11.  

KMS tecknar avtal om sommarplats vid brygga och förrådsbod enbart med båtplatsinnehavare. 
Avtalen får inte överlåtas på annan person.  

Utan hinder av vad som sägs i föregående stycke får båtplatsinnehavare överlåta avtalet på make, 
maka, sambo, barn och person med vilken båtplatsinnehavaren ingått registrerat partnerskap enligt 
lag (1994:1117 och 2009:260). Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans 
i ett parförhållande och har gemensamt hushåll enligt sambolag (2003:376).  

Det åligger båtplatsinnehavaren att omedelbart meddela KMS om ändring av ägarskap i båten. Vid 
delägarskap SKALL båtplatsinnehavaren vara huvudägare av båten eller minst lika stor andelsägare 
som övriga delägare av båten och uppvisa att båtplatsinnehavaren är försäkringstagare av båten.  

Detta gäller även vid andra förändringar såsom båttyp, båtstorlek, djupgående och andra faktorer 
som påverkar båtplatsen. Här gäller även ovanstående stycke att för KMS uppvisa att man är ägare 
till båten den nya båten eller delägarskap.  

Båtplatsinnehavarens samtliga delägare i båten ska vara medlemmar i KMS, med undantag för make, 
maka, sambo och person i registrerat partnerskap.  

  

§2  Avgifter  
Avgifter utgår enligt vid varje tidpunkt gällande och av KMS fastställda prislistor. Underlåtenhet att i 
rätt tid betala medlems-, grund-, båtplats-, uppläggnings-, förråds- eller serviceavgifter kan, efter 
styrelsens prövning, medföra uteslutning ur KMS.  
Grundavgift.   
Båtplatsinnehavaren ska betala, av KMS, fastställd grundavgift som utgör del av 
investeringskostnaden för att få tillträde till båtplats.   

Regel för indexuppräkning.  
Grundavgifter för de ursprungliga indexplatserna uppräknas med konsumentprisindex, med oktober 
1978 som basmånad. Endast 60 % av grundavgiften uppräknas. Indexplatser som säljs efter 1 
januari 2005, upphör att vara indexplatser och får den grundavgift som gäller vid försäljningstillfället.   

Återlämnande av båtplats.   
Vid återlämnande av indexreglerad båtplats erhåller båtplatsinnehavaren ursprungligt betald 
grundavgift uppräknad med index enligt ovan fram till datum för återlämnande. Indexuppräknat 
belopp får inte överskrida den grundavgift som gäller vid tillfället för återlämnande.  

Vid återlämnande av icke indexreglerad båtplats återbetalas det grundvärde som 
båtplatsinnehavaren ursprungligen betalat.   

Återbetalning sker c:a 2 månader efter det att och under förutsättning av att KMS kunnat sälja berörd 
båtplats till annan medlem. Eventuella skulder regleras mot återbetalningsbeloppet.   

  

  

  
Byte av båtplats.  
Vid byte från indexreglerad båtplats till ny båtplats, betalas/återbetalas skillnaden mellan vid 
bytestillfället gällande grundavgift för den nya platsen och vid bytestillfället gällande indexuppräknad 
grundavgift på den gamla platsen. Indexuppräknat belopp får inte överskrida den grundavgift som 
gäller för den gamla platsen vid bytestillfället.   

Vid byte från båtplats som inte omfattas av indexreglering till ny båtplats, betalas/återbetalas 
skillnaden mellan den vid bytestillfället gällande grundavgiften för den nya platsen och den betalda 
grundavgiften för den gamla platsen.  
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§3  Det åligger medlem att:  
- Iaktta god ordning inom hamnområdet.  
- Rätta sig efter KMS Miljöpolicy.  
- Vid all trafikering inom hamnområdet iaktta varsamhet samt anpassa farten så att skada inte 

kan uppstå och följa gällande fart- och seglingsbestämmelser.  
- Till KMS omedelbart anmäla varje ändring av bostadsadress, postadress och telefonnummer 

via Portnet.  
- Till KMS administratör omedelbart mejla/anmäla ändring av e-postadress samt varje 

förändring typ, längd- och breddmått, etc. på den båt som enligt avtal avses ligga på platsen. 
Se även §1 beträffande ägarskap.  

- I övrigt rätta sig efter personalens och KMS anvisningar.  
- Vid parkering av bil ha av KMS utlämnat parkeringstillstånd, med ifyllt båtplatsnummer och 

telefonnummer, placerat så att detta kan avläsas genom vindrutan.  
- Tillse att vagn, vagga, trailer som används för båtuppställning på Nordön är tydligt märkt med 

medlemsnummer och telefonnummer så att ägaren går att spåra.  
   

§4  Det är förbjudet att:  
- Utan KMS medgivande överlåta, låna ut eller hyra ut båtplats eller förrådsbod. Uthyrning av 

båtplats i andra hand ska ske genom KMS.  
- Torrslipa eller blästra botten på båten. Jämför med information om miljö på hemsidan.  
- Skrapa botten på båten utan att ha täckt marken för uppsamling av färgrester.  
- Inom hamnområdet spilla olja, glykol, drivmedel och kemikalier samt tömma toalett förutom på 

anvisade platser.  
- Utföra heta arbeten mellan eller vid vinteruppställda båtar. Detta inkluderar inplastning av båtar 

med hjälp av hetluft samt maskinslipning av metall.  
- I mastskjul eller förrådsbod förvara eldfarliga vätskor och gasol.  
- Utan särskilt tillstånd själv manövrera den fasta kranen, fordon eller andra maskiner. Dessa 

får endast skötas av KMS personal och medlem med särskild utbildning.  
- Använda mastkran utan att först inhämta kunskap om hur mastkranen ska hanteras och om 

vilka säkerhetsaspekter som måste beaktas för att undvika olyckor. Anvisningar och 
föreskrifter om detta finns tillgängliga i mastkranarnas manöverskåp och på de båda 
klubbhusens anslagstavlor.  

- Parkera sin egen eller gästande persons bil på annan än av KMS anvisad plats.  
- På jolleställ eller jollebrygga lägga upp eller förtöja båtar utan tillstånd.  
- Vidta åtgärder som hindrar eller försvårar trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatsen.  
- Utan KMS medgivande uppställa vagn, trailer för sommaruppställning. Detta gäller för vagn, 

trailer som inte används för vinteruppställning på Nordön. Uppställt material kommer att, av 
KMS omhändertas och få uthämtas mot avgift. Se prislista.  

  
  
  
  

§5  Ansvar m m  
1. KMS frånsäger sig ansvar för skada som kan drabba båtägarens person, båt eller tillbehör på 

grund av brand, stöld, kollision, kranlyft, transport, trucklyft eller annan orsak, om inte skadan 
beror på uppsåt eller grov vårdslöshet från någon för vilken KMS svarar.  

2. Finns flera ägare till en och samma båt, ska uppgift om detta finnas införd i avtal mellan KMS 
och båtplatsinnehavare och de är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörande av 
skyldigheterna enligt avtal.   



    Reviderad 2023-01-24  

Identitet:M01 Ordningsföreskrifter Rev 230124.doc  4 (9)  Utgåva: 23-01-24 

 

3. Skulle båt vid upplåtelsetidpunktens slut vara kvar i hamnen, i sjön eller på land utan att 
överenskommelse om förlängning av upplåtelsetiden träffats eller annars ligga till hinder för 
verksamheten i hamnen äger KMS rätt att på båtägarens risk och bekostnad undanskaffa 
båten. Samma gäller om medlem inte trots påminnelse fullgjort sina ekonomiska förpliktelser 
mot KMS.  

4. För varje inom KMS klubbhamn förtöjd eller upplagd båt ska finnas minst båtansvarsförsäkring. 
Bevis ska på begäran kunna uppvisas. Om inte försäkring tecknats kan detta medföra 
uppsägning av gällande avtal.  

  Utöver vad som sagts ovan gäller varje år under avtalstiden för:  

  

 A  Förtöjningsplats  

1. Båtägaren äger rätt att med egen båt använda förtöjningsplatsen under tiden 1 april till 
30 november. Vid nyttjanderättstidens slut ska båten vara avlägsnad från 
förtöjningsplatsen, såvida inte KMS har medgett något annat. Om sådan 
överenskommelse inte föreligger debiteras en avgift per påbörjad månad enligt gällande 
prislista.  

  På de platser där bomupptagning ska ske måste båtägaren flytta båten till, av 
hamnkaptenen eller likställd person, anvisad plats före den bomupptagningsdag som 
angivits för det aktuella året. Om detta inte sker kommer en straffavgift att debiteras.  

2. Det åligger båtägaren att:  
- Se till att förtöjningsändar och annan materiel är i fullgott skick samt att omedelbart 

byta ut av KMS underkänt förtöjningsgods.  
- Förtöja båt vid plats med Y-bom på sätt som KMS anvisar.  
- Om KMS så kräver, flytta till annan förtöjningsplats inom hamnen.  
- Från bryggan på läsbar plats fästa den av KMS distribuerade dekalen.  
- Dekalen sänds ut under maj månad. Om dekal inte är synligt fastsatt på båten 

kommer du som båtplatsinnehavare eller andrahandshyrare att noteras med 
datum för saknad dekal och en röd påminnelselapp kommer att fästas på din båt 
för åtgärd.  

- Saknar du dekal så kontakta hamnpersonalen omgående. För att få ny dekal 
måste du styrka du är ägare av båten enligt § 1 innan ny dekal kan skrivas ut.  

- Om du inte åtgärdar detta inom 2 veckor eller informerar hamnkapten att det ligger 
fel båt på din båtplats kommer du att debiteras gästhamnsavgift för varje dygn från 
datum vi noterat avsaknad av dekal. Du som båtplatsinnehavare eller 
andrahandshyrare ansvarar för att det ligger rätt båt på båtplatsen.   

- Om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidta åtgärder för båtens 
upptagande eller länsning.  

- Snarast anmäla eventuella skador på bryggor och Y-bommar till KMS personal.   
3. Det är förbjudet att på pontoner etc förvara jolle eller annan båt. Släpjolle får dock 

förtöjas inom förtöjningsplatsens vattenområde.  
4. KMS äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt, även sådan båt som olovligt 

förtöjts.  
5. Båtägaren är skyldig att vid längre tids frånvaro än en vecka från förtöjningsplats 

överlämna den till KMS för att användas som gästplats. Gästplatsavgift tillfaller den 
gemensamma driften av hamnen.  

6. Om båtplatsinnehavaren vill undgå att betala sommarplatsavgift så ska KMS skriftligt 
meddelas senast den 31 januari varje år(separat e-post meddelande gäller inte utan 
bifogad avsedd blankett, eller via Portnet), att man har för avsikt att inte använda sin 
båtplats och vill att KMS ska administrera en andrahandsuthyrning. För detta debiterar 
KMS en avgift enligt prislista. Dock ingen avgift för båtplatsinnehavare som samtidigt 
hyr andrahandsplats. Om anmälan inkommer efter den 31 januari debiterar KMS 
dessutom sommarplatsavgift enligt följande:  
- Vid anmälan mellan 1 febr. till 29 febr. debiteras 20 % av sommarplatsavgiften.  
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- Vid anmälan mellan 1 mars till 30 april debiteras 50 % av sommarplatsavgiften.  
- Vid anmälan efter 30 april debiteras hela sommarplatsavgiften. Ingen 

administrationsavgift debiteras.     
  Om KMS inte lyckas hyra ut platsen i andra hand så ligger ansvaret för betalning av 

sommaravgift och vakttjänstgöring kvar hos båtplatsinnehavaren. 
7. Om du som båtplatsinnehavare betalt sommarplats och säljer eller inte sjösätter din båt 

under sommarperioden och vill lämna den för uthyrning eller som gästplats den del av 
sommaren som återstår så informerar du detta skriftligt till hamnpersonalen. Platsen 
kommer att användas som gästplats men även att kortidsuthyras till KMS medlem som 
är i behov av båtplats efter sedvanlig genomgång av kölistor görs för att finna 
intresserad båtägare att hyra platsen. 
Någon återbetalning av sommaravgift utgår inte. Intäkten tillfaller gemensamma driften 
av hamnen.  
Obs! Du som båtplatsinnehavare och betalt sommaravgift är fortfarande ansvarig för alla 
åtaganden t.ex att gå vakt enligt vaktlistan. Ovanstående i Pkt7. Förändrar inte din 
vakttjänstgöring.  

8.  Om båtägare önskar ha sin båt i vattnet över vintern, måste båten flyttas till av 
hamnkaptenerna anvisad vinterplats. Avgift för vinterplats kommer att debiteras enligt 
prislista.  
Vinterplatsliggare äger rätt att med egen båt använda förtöjningsplatsen under tiden 30 
november till första sjösättningsdagen nästkommande år enligt KMS 
sjösättningsschema dock inte längre än till 1 april.   

  Skulle båt vid nyttjanderättstidens slut vara kvar utan att överenskommelse om 
förlängning av tiden träffats, äger KMS rätt att på båtägarens risk och bekostnad 
undanskaffa båten.  

  

B Uppläggningsplats  

1. Båt får endast läggas upp på, med upptagningspersonal, överenskommen och tilldelad 
plats.  

2. Utebliven närvaro vid beställd upptagningstid debiteras enligt gällande prislista.   
3. Båtägaren äger rätt att använda uppläggningsplatsen från och med den dag båten lagts 

upp, dock tidigast från den 15 september, och till och med överenskommet 
sjösättningsdatum, dock inte efter den 1 juni innevarande år. Vid nyttjanderättstidens 
slut ska båten vara avlägsnad från uppläggningsplatsen.  

  Om båten inte avlägsnas, senast den 1 juni eller vid överenskommet datum, kommer 
båtägaren att debiteras en avgift per månad enligt gällande prislista.   

4. Båtägaren är skyldig att iaktta angiven sjösättningstid och de särskilda föreskrifter som 
årligen anges i samband därmed. Utebliven närvaro vid sjösättning debiteras enligt 
gällande prislista. Dispens från ovan angiven skyldighet kan lämnas efter prövning.  

5. Det åligger båtägaren att:  
- Själv svara för uppallning och delta vid upptagning och sjösättning av båten samt 

medverka vid upptagning och sjösättning av intilliggande båtar.  
- Hålla fullgott och av KMS godkänt pallningsmateriel.  
- I mastskjul endast förvara avklädd mast. Vant och spridare ska tas bort, endast 

förstag med profil och rulle får finnas kvar. Mast ska märkas med av KMS tilldelad 
namnetikett. Avgift för förvaring av mast enligt prislista.  

- Omedelbart efter sjösättningen noggrant rengöra uppläggningsplatsen och stapla 
pallningsmateriel på därför anvisad plats. Båtägare som underlåter att rengöra 
uppläggningsplatsen inom föreskriven tid, debiteras kostnaden för rengöringen 
och KMS förbehåller sig rätten att forsla bort kvarliggande materiel.  

6. Ställningar, bockar, vaggor, vagnar och kärror ska vara tydligt märkta med namn, 
medlemsnummer och mobilnummer på flera ställen. Märkningen på vaggor, vagnar och 
kärror ska vara lätt att avläsa från hytten på en lastmaskin. Ställningar ska vara 
isärtagna och väl hopbuntade. 

7. Båtägaren ska ta del av var KMS brandsläckningsmaterial förvaras.  
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8. Brandgator och utrymme mellan båtar ska hållas fritt från material.  
9. KMS tar ut en avgift för hantering/uppställning av båtar i vaggor, vagnar och kärror enligt 

prislista.  
10. Nytillkomna båtar får endast ställas upp med lösa båtstöttor utan förbindelsebalk mellan 

stöttorna. Förbindelse skall ske med spännband eller kätting. Vaggor, vagnar och kärror 
är inte tillåtna. OBS! Undantag kan göras gällande trailer efter godkännande från 
Hamnkaptenerna. Ovanstående gäller även för medlemmar som ersätter befintligt 
uppställningsmaterial med nytt. Kontakta och rådgör gärna med Hamnkaptenerna innan 
inköp.  

11. Klubbmedlem kan i mån av tillgång hyra jolleställ eller annan uppläggningsplats för jolle 
eller släpdinge.  

C Förrådsbod  

Båtplatsinnehavare med egen båt liggande i hamnen kan i mån av tillgång hyra förrådsbod.  I 
förrådsbod får förvaras materiel som har med båtlivet att göra. Köavgift och hyra debiteras 
enligt prislista.  

§6  Vakttjänst  
Båtplatsinnehavare och/eller andrahandshyrare är skyldiga att genomföra av KMS beslutad 
vakt-tjänstgöring. Om sådan vakttjänstgöring inte fullföljs debiteras en av KMS beslutad 
straffavgift. OBS! Endast KMS medlemmar kan gå vakt med undantag för make, maka, barn, 
sambo och person i registrerat partnerskap. För att gå vakt måste man fyllt 18 år. 

   

Anmärkning: Medlems skyldighet att som innehavare av båtplats i KMS hamnar fullgöra 
vaktpass är inskriven i KMS stadgar (§3). Medlem som inte fullgör sina vaktpass kan uteslutas 
ur KMS och förlora sin rätt till båt- och uppläggningsplats. Den omständigheten att KMS tar ut 
en straffavgift för icke fullgjord vakttjänst innebär inte att medlemmen har rätt att välja att utebli 
från vakttjänst.  

§7  Gemensamt arbete  
Båtplatsinnehavare och andrahandshyrare är skyldiga att genomföra de arbetsdagar/kvällar 
som KMS kallar till samt utföra anvisat arbete.  

§8  Bestämmelser vid användning av elektricitet  
Allmänna villkor  

1.  Elektricitet får vara kopplad till båten när båtägaren har uppsikt över inkopplade elapparater 
och elanslutningar. Vid frånvaro från båten får den vara ansluten till el om man enbart har 
batteriladdare inkopplad. Varmvattenberedare eller elektriskt värmeelement får då inte 
vara inkopplat. Särskild avgift debiteras inte vid tillfällig och kortvarig förbrukning.  

 2.  Båtägaren ansvarar för att kablar, kontaktdon och apparater är i fullgott skick och utförda i 
enlighet med gällande föreskrifter.  

 3.  Alla kablar ska vara utan skarvar mellan uttagsboxen och relingslisten och ha en maximal 
längd av 25m. Kablar som inte används ska tas bort. Enbart godkända jordade kablar får 
förekomma. Godkänd kabel är av typen: extra mångtrådig naturgummikabel med 
beteckningen HO7RN-F eller likvärdig och ha en stickpropp av typ CEE.  
Hemmagjorda övergångssladdar är inte godkända.  

 4.  Inkoppling får inte ske av utrustning som kräver högre effektuttag än vad uttagsboxen är 
avsedd för.  

 5.  Eluttag vid hamnens utrustningsplatser får endast användas tillfälligtvis under kortare tid.  

 6.  Elfordon får laddas, mot avgift, i hamnens uttag och med CEE-don för max 16A. Betalning 
sker i automaten vid infartsbommarna. Kvittot skall läggas synligt i framrutan.  
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Särskilda villkor för brukande av elektricitet under vintertid på brygga  

El på brygga får nyttjas under vintertid mot förbrukningsavgift enligt KMS prislista.  

KMS garanterar inte att el alltid finns tillgängligt vintertid vid bryggan för vinterliggare.  

  
   

  
§9  Båtstorleksbegränsningar på Nordön  

1. Största tillåtna båtstorlek (med båtstorlek avses skrovlängd och skrovbredd) är:  

 Längd 12m  Bredd 4m  Deplacement 10 ton  

2. Dessutom gäller följande begränsningar för respektive bomlängd:  

Bomlängd  10m = Båt max 12m  
Bomlängd    8m = Båt max 11m*  
Bomlängd    6m = Båt max 8,5m  
Bomlängd 4,5m = Båt max 6m  
  
*I södra hamnen finns ytterligare begränsningar p.g.a. utrymmesskäl.  
Brygga B: Ostsidan Nr 15-37, udda nummer, största tillåtna båt 10,5m  
Brygga D: Västsidan Nr 22-46, jämna nummer, största tillåtna båt 10,5m  
Brygga P: Ostsidan Nr 1-21, udda nummer, största tillåtna båt 10,5m  
Brygga O: Hela bryggan, största tillåtna båt 10,5m  

§10  Vatten  
Det färskvatten som finns tillgängligt i hamnen får inte användas för spolning av båten när den ligger 
i sjön. Tvättning med hink och levang är dock tillåtet.  
  

§11  Köhantering  
Vid tilldelning av båtplatser i KMS klubbhamn Nordön sker fördelning i följande ordning:  

1. Lediga platser fördelas först till bytes-kön.   

2. Lediga platser fördelas sedan till köp-kön.  

3. Lediga platser fördelas därefter till andrahands-kön.  
  
Vid byte av båtplats i KMS klubbhamn Nordön.  
1. KMS upprättar turordningslista för båtplatsägare som önskar byta båtplats i KMS klubbhamn. 

Turordningen bestäms av det datum då skriftliga ansökan registrerats av KMS.  
2. Anmälan till turordningslistan ska ske skriftligt på särskild blankett, där skäl för önskemålet klart 

framgår. Det är båtplatsägarens skyldighet att exakt ange dimensionerade uppgifter för den nya 
platsen (båtmodell, båtbredd, båtlängd, båtdjup, längd på ev. mast och önskat läge).   

3. Efter det att båtplatsägaren tilldelats en plats och accepterat, stryks båtplatsägaren ur listan. 
Skulle förslaget vara helt enligt önskemål och ändå inte accepteras, ställs båtplatsägaren sist i 
turordningslistan.   

4. Vid båtplatsbyte sker en ekonomisk reglering enligt aktuell prislista. KMS tar även ut en 
administrationsavgift.   

5. KMS tar ut en årlig administrationsavgift enligt prislista av alla som står i turordningslistan för 
byte av båtplats.  

6. Plats i turordningslistan får inte överlåtas mellan båtplatsägare.  
7. Om ändringar lämnas in till KMS som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens 

storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen. Detta gäller också om du byter kölista. 
8. Båtplatsägare som väljer att byta till en mindre båtplats prioriteras i turordningslistan.  
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Vid köp av båtplats i KMS klubbhamn Nordön.  
1. KMS upprättar turordningslista för medlemmar som önskar köpa båtplats i KMS klubbhamn.  

Turordningen bestäms av det datum då skriftlig ansökan registrerats av KMS.  
2. Anmälan till turordningslistan ska ske skriftligt på särskild blankett, där önskemålen klart 

framgår. Det är den sökandes skyldighet att, så exakt som möjligt, ange dimensionerade 
uppgifter om båtplatsen (båtmodell, båtbredd, båtlängd, båtdjup och längd på ev. mast).  

3. Efter det att medlemmen tilldelats en plats stryks medlemmen ur listan. Skulle förslaget vara 
helt enligt önskemål och ändå inte accepteras, ställs medlemmen sist i turordningslistan.   

4. Vid tilldelning av båtplats betalas avgifter enligt aktuell prislista.  
5. KMS tar ut en årlig administrationsavgift enligt prislista av alla som står i turordningslistan för 

köp av båtplats.  
6. Plats i turordningslistan får inte överlåtas.  
7. Om ändringar lämnas in till KMS som rör båtens storlek, och som i sin tur påverkar båtplatsens 

storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.  
  
  
Vid tilldelning av andrahandsplats i KMS klubbhamn Nordön.  
1. KMS upprättar turordningslista varje år för de medlemmar, som önskar andrahandsplats i KMS 

klubbhamn. Turordningen bestäms enligt följande kriterier:  
1) Står i byteskön men inte kan erbjudas ny plats.  
2) Står i hamnen under vintern, eller ligger på vinterbrygga.   
3) Hyrt andrahandsplats tidigare.  
4) Står i kö för köp av båtplats. 5) Antal år som medlem.  

2. Anmälan till turordningslistan ska ske via hemsidan, blanketten är aktiv mellan 1 nov – 31 jan, 
eller skriftligt på särskild blankett, där önskemålen klart framgår. Det är den sökandes 
skyldighet att, så exakt som möjligt, ange dimensionerade uppgifter om båten (båtmodell, 
båtbredd, båtlängd, båtdjup och längd på ev. mast).  

3. Ansökan om andrahandsplats kan ske mellan 1 november och 31 januari. Alla som anmäler 
sig mellan dessa två datum får samma anmälningsdatum. Ansökan som inkommer efter 31 
januari placeras sist i tur-ordningslistan och sorteras endast efter anmälningsdatum.  

4. Plats i turordningslistan får inte överlåtas.  
5. Efter det att båtägaren tilldelats en plats stryks personen ur turordningslistan.  
6. Vid tilldelning av andrahandsplats betalas båtplatsavgifter enligt aktuell prislista.   
  
  

  

Bryter medlem mot dessa avtals- och ordningsföreskrifter är KMS berättigad att, i enlighet med KMS 
stadgar, med omedelbar verkan, häva avtal och medlemskap och/eller på medlemmens bekostnad 
vidta åtgärder som KMS finner påkallade på grund av det inträffade.  
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