Upptagning 2020
- Fredag 25 September
- Fredag 9 Oktober
- Fredag 23 Oktober

Fredag 2 Oktober
Lördag 10 Oktober
Alla dagar 7:00 till 16:00

Anmälningslistor sätts upp på anslagstavlan 9 sep. i klubbhuset.
Kranförare: Kennet, Henrikssons Kranbilar.
Vagga: Se till att er vagga är tydligt märkt med båtplatsnummer.
Hamnmästaren hjälper om möjligt till med att flytta ut vaggan. Annars
skall vaggan ställas på tilldelad plats enligt planering och vara klar
och injusterad för tidsbesparing. Beräknad upptagningstid 20 min/ båt.
Gasol i båten? Gasolflaskor får ej vinterförvaras i båten.
Anmälan är bindande: Fyll i listan löpande. För att undvika trassel om
båtägare stryker sig i sista minuten, vilket kan skapa förvirring vid upptagningen, ber vi er att betrakta anmälan som bindande. Eventuella strykningar
MÅSTE meddelas till hamnmästaren senast 3 dagar innan planerad upptagning.
Målet är att ta upp mellan 15-20 båtar per dag d.v.s. under 15 st kan
upptagningen ställas in och är listan full (20 båtar) välj annan dag!
Pris 770 kr, betalas senast veckan innan i hamnens betalautomat med
kreditkort. Kvittot visas upp för chauffören/upptagningsledaren vid lyftet.

Serviceplatser: BSS kan ej garantera landplats för båtar på serviceplatser.
Dessa tas upp vid sista upptagningsdagen då de får ligga på hamnplanen i mån
av plats.

Telefon: Vänligen fyll i mobiltelefonnummer. Sent anlända båtägare och andra
oförutsedda händelser kan innebära att vi måste kunna kontakta er omedelbart
under sjösättningsdagen.

Oförutsedda omständigheter såsom väder eller omprioritering av kranbil
kan påverka upptagningen.

Kom i tid. Planera att vara på hamnplan i god tid samt anmäl er till
hamnmästaren så att han vet att ni är på plats och redo.
Följ lyftledarens instruktioner!
Det är omöjligt att planera exakt när er båt kommer att stå på tur, så ge er själva
och oss lite god tid
Ta med en extra person till din hjälp. Allt går smidigare om ni är 2 personer!

OBS Listan tas in 1 v före upptagningsdatum!
BSS 2020-09-09

