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Båtrampen ägs och förvaltas av Rekekrokens Byaförening. Under Rekekrokens Byaförening
handlägges verksamheten av Båtlaget som förordnas av styrelsen.
Grundregler:
Målsättningen är att Rekekrokens pir skall vara välhållen och trivsam. Av denna anledning
förväntas alla visa hänsyn mot varandra och uppträda så att trevnaden bibehålles och
olägenheter undvikes.
Fasta båtplatser:
Båtplats kan erhållas av båtägare som är medlem i Rekekrokens Byaförening och som är fast
bosatta i Rekekroken ( i första hand ) eller äger fastighet i Rekekroken ( i andra hand ).
Båtplatsen är personlig och kan ej överlåtas, ärvas eller säljas. Det är ej heller tillåtet att hyra
ut båtplatsen i andra hand.
Byaföreningens styrelse beslutar på objektiva grunder om tilldelningen av båtplats samt om
behållande av båtplats efter vad styrelsen med beaktande av samtliga omständigheter finner
skäligt.
Ansökan - Avtal:
Ansökan om båtplats göres till Rekekrokens Byaförening.
Avtal skrivs med Rekekrokens Byaförening och en depositionsavgift om 500 kronor erlägges
till föreningen. Depositionsavgiften återbetalas till båtägaren vid återlämnandet av båtplats.
Hyra:
En årshyra om 500 kronor erlägges till Rekekrokens Byaförening senast den 30 april varje år.
Förverkande:
Om båtägare ej nyttjat sin båtplats under 2 år skall platsen ses som förverkad om ej särskilda
skäl föreligger. Om båtägare lämnar sitt medlemskap i Rekekrokens Byaförening, avflyttar
eller säljer sin fastighet i Rekekroken, ej följer ordningsföreskrifterna eller ej erlägger hyra för
båtplatsen är båtplatsen förverkad.
Förtöjning:
Båtar som kan komma i fråga är mindre båtar av typ ex. ekor med utombordare eller segel
med en maxbredd på 200 cm inkl. fendrar.
Förtöjning får endast ske på plats som anvisats av Båtlaget.
Förtöjning skall göras med ändamålsenligt förtöjningsgods.
Förtöjning mot piren skall ske i anordnade öglor och ej direkt i bryggan.
Akterförtöjning skall ske med egen sjunkande lina eller kätting som ansluts till den anordnade
kättingen som löper parallellt med piren.
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Förtöjningsgods, avfall, redskap m.m. får ej läggas på piren eller båtrampen så att olycksfall
kan hända eller vålla otrevnad.
Ansvar:
Båtägare är skyldig att hålla sig underrättad om och noga följa de anvisningar som
Byaföreningen fastställt samt Båtlaget förmedlar.
Skyldighet:
Det är båtägarens skyldighet att se till sin båt och vidta de åtgärder som erfordras så att inte
olägenhet eller skada drabbar egen eller annans båt. Rekekrokens Byaförening har ingen
skyldighet eller ansvar i denna fråga.
Har båt eller annans tillhörighet skadats åligger det den vållande att snarast anmäla skadan till
Båtlaget och ersätta uppkommen skada.
Det åligger båtägare med båtplats att vara behjälplig vid underhåll samt vid ev.
renoveringsarbete av båtramp.

Rekekrokens Byaförening fritages från allt ansvar för såväl båtar förtöjda vid båtrampen som
för hyresgästs annan tillhörig egendom.
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