VÄLKOMMEN TILL
KARLSLUNDS MARINA!

SOM GÄST PÅ KARLSLUNDS MARINA FÅR DU:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vistas på marinan även när den är stängd (infartsbommen nere)
Nyttja sjösättningsramp, mastkran och kaj
Nyttja sopstation
Tillgång till klubbhus med kök, toalett och dusch
Parkering för en bil sommartid
Ersätta vakt från medlem
Hyra sommarplats i 2:a hand (ansökan görs till hamnkontoret av
medlem/platsinnehavare)
I mån av plats hyra vinterplats i sjön eller på land av marinan
I mån av plats hyra sommarplats på land (för trailer etc.) av marinan

Du ansöker om att bli GÄST hos hamnkontoret och kostnaden är 1 000:- per
kalenderår. Endast du som privatperson kan bli GÄST.
HYRA LAND- OCH/ELLER VINTERPLATS I SJÖN:
Är du GÄST kan du hyra vinterplats av marian/hamnkontoret (begränsat antal
platser).
TA DEL AV MARINANS TJÄNSTER:
För att få nyttja marinans tjänster måste du vara GÄST. Alla tjänster bokas på
hamnkontoret.
PRISER:
Priser på hyra av plats och tjänster finns på www.karlslundsmarina.com alt.
offereras av hamnkontoret. För GÄST gäller samma priser som medlem (utan
depositioner).
HYRA SOMMARPLATS I 2:A HAND AV MEDLEM
(ÖVRIG UTHYRNING HANTERAR MARINAN):
– Ansökan görs till hamnkontoret av medlem/platsinnehavare.
– För att få hyra plats i 2:a hand måste man vara medlem eller GÄST.
– När din ansökan om 2:a handshyrning blivit godkänd får du en dekal att
fästa på båten, denna dekal ska fästas synligt!
FÖRETAG
Företag är välkomna att nyttja vår anläggning! Ansök om Företagskort på
hamnkontoret, priser offereras av hamnkontoret och faktureras efter nyttjande.

Marinans
anteckningar

GÄST NR:

ANSÖKAN OM ATT BLI GÄST PÅ KARLSLUNDS MARINA
Härmed ansöker jag om att bli GÄST på Karlslunds Marina.
Jag åtar mig att följa de ordningsregler som gäller för
gästskap på marinan.
Förnamn
_________________________________________
Efternamn:
_________________________________________
Personnummer:
_________________________________________
Adress:
_________________________________________
Postnumer, ort:
_________________________________________
Mobilnr:
_________________________________________
Mejladress:
_________________________________________
Datum för ansökan: _________________________________________
Avtalsdatum: from–tom (ÅÅMMDD–ÅÅMMDD):
_________________________________________
Kommer att nyttja:
Hyra plats i 2:a hand
Hyra plats av marinan
Använda ramp
Använda kaj
Använda mastkran
Använda klubbhus

❑

❑

❑

❑

❑

❑

ORDNINGSREGLER:
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Passerkortet, som tillhandahålls av hamnkontoret, är en identitetshandling och skall
alltid bäras med vid vistelse på marian. Passerkortet får under inga omständigheter		
lånas ut eller nyttjas av annan.
Vid parkering av bil skall giltigt p-tillstånd vara synligt. Parkering får endast ske på 		
grusade ytor.
Trailer kopplad på bil räknas som ett ekipage och får parkeras. Behöver du ställa av din
trailer måste du inhämta ett föregående godkännande fr hamnkontoret.
Vid all upplåtelse (båt, trailer etc) skall giltigt gästmärke vara synligt.
Elanvändning: kontakta hamnkontoret innan nyttjande.
Sopstationen får endast nyttjas till båtrelaterat avfall (inkl. hushållssopor från din båt).
Hundar skall hållas kopplade, inga undantag.
Håll god ordning och en trevlig ton.
Om ordningsreglerna inte efterföljs upphör gästskapet omedelbart,
någon återbetalning av avgiften görs inte.

Välkommen till Karlslunds Marina!

Karlslunds Marina
Dalarövägen 162A ı 137 95 Österhaninge ı 08-500 332 15
hamnkontoret@karlslundsmarina.com ı www.karlslundsmarina.com
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