Avtal och regler för hyra av plats i Mjörns Ångbåtsförenings
båthus
Hyresavtal för ………………………………………………………………
§1. Plats i båthuset disponeras, med de undantag som anges nedan, av båtägaren för
vinteruppläggning från och med 1 september till och med den 31 maj. Avtalet gäller tills vidare
med 6 månaders uppsägning från föreningens sida och 3 för båtägaren.
Båtägaren äger rätt att med egen båt disponera anvisad plats under dispositionstiden.
Under övrig tid disponeras båthusen av föreningen för uppställning av vagnar mm.
Om avtalet sägs upp under pågående dispositionstid återbetalas inte erlagd avgift.
§2. Hyran baseras på båtens längd (inkl drev, badbrygga etc.). Den uppmätta längden i meter
multipliceras med gällande pris/meter och produkten utgör hyran. Förändring av priset/meter
sker genom beslut i föreningsstyrelsen. Betalning skall göras senast 30 dagar efter fakturering.
§3. Plats i båthusen kan endast erhållas av den som är medlem i Mjörns Ångbåtsförening.
Avtalet kan endast överlåtas mellan makar och därmed likställda.
§4. Båtägare som inte utnyttjar sin avtalade plats för förvaring av båt kan behålla avtalsrätten i
max två säsonger under förutsättning att hyra betalas motsvarande den senast upplagda båten.
Anmälan skall göras till föreningens ansvarige för båthusen (se anslagstavla). Om möjligt kan
överenskommelse om andrahandsuthyrning träffas under de aktuella säsongerna.
§5. Hyra av plats i båthus avser endast båtar med hemmahamn i sjön Mjörn. Båt som inte
sjösätts får maximalt kvarligga två år. Särskild sommarhyra uttages. Trailerförvaring kan efter
överenskommelse med föreningsansvarig i mån av plats ordnas mot särskild avgift.
§6. Föreningen anvisar plats i båthuset och föreningen äger rätt att flytta båt till annan plats
för att utrymmena skall kunna utnyttjas på bästa sätt. Kontakta vid uppläggning (varje säsong)
ansvarig inom föreningen (se anslagstavla) för anvisning av plats. Inga andra föremål än vad
som direkt hör till den aktuella båten får förvaras i båthusen.
§7 Båtägaren skall märka båt och trailer med namn och telefonnummer (varaktig skrift).
§8. Båtägare skall hålla båt mm försäkrad och allmänna brandskyddsregler skall följas.
§9. Om båtägaren bryter mot detta avtal, äger föreningens styrelse att säga upp avtalet med
omedelbar verkan samt att på båtägarens bekostnad och risk vidta de åtgärder som styrelsen
finner nödvändiga.
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
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