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TURORDNINGSREGLER 
- Tilldelning av båtplats 

 

• Båtplatserna är avsedda för fritidsbåtar.  

• Båtplatserna i Vretaviken och Lötaviken är avsedda för medlemmar i Västanviks 
samfällighetsförening GA 1. Båtplatsavtal kan tecknas av registrerade ägare/delägare till 
fastighet.  

• Medlem i GA1 kan ha upp till två båtplatser. Tilldelning av en andra båtplats kan ske först 
efter att alla medlemmar i Västanviks samfällighetsförening GA1 getts möjlighet via kölista 
att få en första plats. 

• Lediga platser, efter det att alla medlemmar i Västanviks samfällighetsförening GA1 
tilldelats plats via kölista, kan hyras ut till andra båtägare. I första hand fördelas lediga 
platser till medlemmar i Västanviks samfällighetsförening GA3 och därefter bjuds platser ut 
till andra. 

• Uthyrning till andra än medlemmar i Västanviks samfällighetsförening GA1 sker mot en 
förhöjd avgift. 

• En kölista ska finnas och hållas uppdaterad för olika storlek/typer på båtplatser och olika 
intressenter enligt ovan (GA1, GA3 och Övriga). Båtplatserna fördelas enligt kölistan enligt 
principen längst tid i kö med beaktande av båtplatsstorlek och enligt principerna ovan.  
Båtplatser tilldelas löpande under året i enlighet med gällande kölista. Om erbjudande om 
plats avböjs av köande är köplatsen förverkad.  

• GA1 medlemmar uppsatta på kölistan ska om möjligt ges tillträde till plats kommande 
säsong. Om lediga platser med rätt bredd inte finns ska båtplatser som hyrs av i första hand 
”Övriga” och i andra hand ”GA3 medlem”) sägas upp för att bereda plats för köande GA1 
medlem. GA3 medlem på kölistan får enbart rätt till redan ledig plats och innebär inte att 
”Övrig” ska sägas upp. 

• Upplåtelse/uthyrning av båtplats i andra hand är inte tillåten och innebär att 
båtplatsavtalet kan sägas upp med omedelbar verkan. 

• En båtplats ska vara anpassad för den aktuella båtens storlek.  

•   Båtar med för liten plats ska om möjligt omplaceras och i annat fall avvisas. En medlem som    
  införskaffar en större båt än den han tidigare haft och som behöver en större plats får sätta  
  upp sig i kölistan till en större plats. 

•  Båtar med för stor plats ska omplaceras om den hindrar någon i kölistan från att få plats.  

• Om båtplats inte utnyttjas under en säsong ska orsaken meddelas hamnkaptenen. En 
båtplats får enbart vara outnyttjad en säsong, annars sägs båtplatsen upp om detta kan 
leda till att annan kan tilldelas båtplatsen i kölistan.  
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