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Anmälningsblankett/avtal för plats för båt på land
26 maj 2021 – 25 maj 2022
Hjärtligt

välkommen till Ragnhildsborgs varv.
Vänligen fyll i nedanstående uppgifter så komplett som möjligt. Läs och skriv under även sida 2.
Sänd eller överlämna sedan hela blanketten samt kopia på försäkringsbrev till den småbåtsansvarige
i god tid innan upptagningen. Tid för upptagning och sjösättning mejlas ut cirka 3-4 veckor i förväg
till de som angivit E-post nedan. Avtalet är inte giltigt förrän det undertecknats av båda parter.
Båtägare:
Efternamn …………………………

Förnamn………………………….

Adress ……………………………..

Postnummer …...…………………

Postadress….………………………

Personnr ………………………….

Tel. ………..……………………….

Mobil……………...………………

E-post …………………………………………………………..…………………
Båt:
□ Segelbåt

□ Motorbåt □ Annat

Bordläggning: □ Trä

Fabrikat ……………….……………….

□ Plast □ Järn/stål

Skrovet målat med biocidfärg: □ Ja, senast år ………….

□ Nej

Försäkringsbolag………………………

Försäkringsnummer……………….

Båtens längd………………………..….

Bredd…………

Båtens vikt……………………..………

Båtens namn…………….…………

Djup…………

Övrigt:
□ Önskar upptagning med kranbil till självkostnadspris.

□ Önskar sjösättning med kranbil till självkostnadspris.
Övrigt ……………………………………………………………………………………..

Underskrifter
Ort och datum …………………………………

Ort och datum ………………………………

Båtägare …………………………………………. Småbåtsansvarig …………………………….
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Villkor för småbåtplats på land
Skepparklubben upplåter plats vid Ragnhildsborgs varv för båtägarens båt enl. anmälan på sida 1.
Båtägaren ska hålla sin båt försäkrad under hela avtalstiden. Kopia på gällande försäkringsbrev ska bifogas
anmälan.
Avgiften är 75 kr per m2 och halvår (datum enl. ovan). Helårsuppställning kostar 150 kr per m2.
Ytan beräknas på båtens längd plus en meter gånger båtens bredd plus en meter. Behöver ni större yta så går
det att ordna mot tillägg enligt samma taxa.
I upplåtelsen ingår tillgång till vatten och el för en normal vårrustning (belysning och handverktyg) inför
sjösättning. El och vatten utöver detta kan tillhandahållas efter separat överenskommelse och debiteras då
extra.
Skepparklubben ordnar upptagning med kranbil vid ett tillfälle på hösten, samt sjösättning vid ett tillfälle på
våren. Entreprenören vi anlitar kan hantera båtar som väger upp till 7 ton. Kostnaden fördelas på de båtägare
som använder möjligheten. Den debiteras på särskild faktura efter varje tillfälle. Om båtägare avbokar sent
debiteras båtägaren så att de som är kvar betalar vad de annars skulle gjort.
Det ankommer båtägaren att hålla båten väl täckt samt att hålla området under och omkring båten väl städat.
Båtägaren ansvarar för att båten senast på datumet för detta avtals upphörande har flyttats från
Skepparklubbens område samt att ställningsmateriel, presenning samt övrig materiel som tillhör båtägaren
bortforslats senast en vecka senare. Båtägare som före sjösättning har tecknat avtal med Skepparklubben om
plats på land kommande vinter har rätt att sommarförvara sådant materiel på plats som Skepparklubben
anvisar. Materielen ska märkas med båtägarens namn och telefonnummer.
Uppvärmning av båt eller materiel, användning av öppen eld eller blästring på eller intill båten får inte ske.
Inte heller får någon annan verksamhet bedrivas som kan inverka negativt på omkringliggande miljö,
utrustning och båtar. Om båtar med biocidfärg hanteras inom Skepparklubbens område ska detta anmälas till
småbåtsansvarig innan upptagning, marken täckas med presenning och all lös färg bortforslas av båtägaren
till miljöstation.
Om båtägaren inte fullgör sina förpliktelser mot Skepparklubben kan Skepparklubben skriftligen säga upp
avtalet med en månads varsel. Om båtägaren efter varseltiden inte har flyttat sin båt från Skepparklubbens
område samt städat upp efter sig har Skepparklubben rätt, men inte skyldighet, att transportera båten till
annan plats samt utföra erforderlig städning. Såväl transport och städning som förvaring av båten sker då på
båtägarens bekostnad. Om båten ligger kvar eller städning ej utförts, efter avtalets upphörande kan
Skepparklubben välja att debitera båtägaren med 250:- per påbörjad kalendervecka. Om båten efter
sjösättning ligger kvar vid Skepparklubbens kajer utan överenskommet tillstånd debiteras 200 kr/dygn.
Om båten byter ägare under avtalstiden är det den som skrivit på avtalet som ansvarar inför Skepparklubben,
såvida inte avtalet överlåtits och den nya ägaren godtagits av skepparklubben.
Undertecknad har tagit del av ovanstående villkor och förbinder sig att följa dem.
Ort & datum: …………………………………………………………………………
Båtägarens namn: …………………………………………………………………….

Adress:
Småbåtsansvarig Skepparklubben i Södertälje
c/o Tomas Blom
Transformatorvägen 3
191 47 SOLLENTUNA
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E-post: smabatar@skepparklubben.se
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