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1. Alle båter som ligg i hamna skal ha forsvarlig fortøyning med påmonterte gummistrekkfisker.
Skade på anlegget og/eller andre båter medfører erstatningsansvar. Styret kan kreve at større
båter skal ha akterfortøyning. Når båtene blir tatt på land om hausten, eller når båtplassen står
tom i lengre tid, skal uteliggerne bindes sammen.
2. Plasseierne er ansvarlig for vedlikeholdet av utliggerne, inkl. flyteelement og fenderlister. Pålagt
vedlikehold skal gjøres innen satte frister. Arbeidet skal gjøres i henhold til gitt standard fra
styret. Styret og havnesjef kan pålegge vedlikehold.
Plasseier er ansvarlig for å gjøre vedtekter og havnereglement kjent for de som leier plass, og
rapportere til styret hvem som leier plass.
3. Alle som er i havneområdet, både på sjøen og på land, må opptre korrekt og ikke gjøre skade på
anlegget. Største tillatte fart med båt i havnen er 3 knop.
4. All kjøring med bil eller motorsykkel på parkeringsplassen må skje med stor forsiktighet. Største
tillatte fart er 30 km/t. Parkeringsplassene skal bare benyttes i samband med båtturer eller anna
opphold i havnen. En kan ikke uten videre sette fra seg biler, båtvogner, båter, utfar eller anna
båtutstyr over lengre tid. Lagring av gjenstander over lang tid kan berre skje etter avtale med
styret. Det skal til enhver tid være god orden på parkeringsområdet.
5. Det er ikke tillatt å skitne til i havneområdet. Utslipp av olje og sløying av fisk er forbudt. All
setting av vegn i havnebassenget er forbudt, og vil bli fjernet uten varsel.
6. Småbåtforeningen har ikke erstatningsansvar for bruk av båtplass eller anna utstyr i havnen.
Båteierne må selv sørge for forsikring av båtene sine.
7. Medlemmers bruk av gjestehavna skal avtales med styret, og det betales leie etter gjeldende
satser.
8. I havnen er bading forbudt.
9. Målerstand på strømstolper avleses en gang pr. år, og rapporteres til foreningens kasserer for
fakturering.
Depositumets størrelse, og pris pr kilowattime fastsettes av styret.
10. Styret kan inndra båtplass dersom:
- en flere ganger gjør alvorlige brudd mot havnereglene.
- en ikke betaler årlige avgifter eller annen gjeld til foreningen.
- en forvolder skade på båter/anlegg uten å varsle.
11. Alle som er i havneområdet må rette seg etter de regler som er vedtatt av årsmøte eller av styret.

