Gästhamnen Stavsnäs Vinterhamn
Följande gäller för dig som vill förtöja din båt i Stavsnäs Vinterhamn under vintern:


Endast förtöjning vid Y-bom på pontonens insida.



Inga båtar tyngre än 10 ton tillåts förtöja över vintern.



Vi förbehåller oss rätten att själva avgöra vilka båtar vi tar emot i vår hamn. Vi tillåter inga
renoveringsobjekt eller icke sjödugliga fartyg.



Alla som ligger i vår hamn skall ha fungerande maskineri och nycklar skall överlämnas till
gästhamnspersonalen.



Båtägaren skall ha en gällande ansvarsförsäkring för vinterförtöjning. Kopia av försäkring skall
överlämnas till gästhamnspersonalen.



Hamnavgift och el betalas månadsvis i förskott om inte annat gjorts upp.

Vi kan inte garantera isfritt även om förutsättningarna för isfritt i Stavsnäs Vinterhamn är mycket
goda. Vi har inte haft is de senaste 10 åren. Önskar du undvika isbildning är du fri att själv installera
en strömbildare. Denna ska vara ansluten till ett eget eluttag med en av oss godkänd elmätare. Det
går naturligtvis bra att dela strömbildare mellan flera båtar om så önskas, men det skall vara tydligt
vem som skall stå för elförbrukningen. Om man behöver tillgång till flera 230v uttag måste man ha
flera elmätare.
Alla som ligger i Gästhamnen under vintern skall skriva på ett kontrakt där det framgår vilka
skyldigheter respektive rättigheter man har som hyresgäst.
Om man bor ombord skall förskottsbetalning avseende hamnplats och serviceavgift avläggas
månadsvis i förskott. Det är inte tillåtet att vara mantalsskriven i hamnen eller eftersända sin post hit.

Priser för att ligga förtöjd i gästhamnen oktober till och med april:




800 kronor per månad för båtar upp till 5 ton förtöjda vid Y-bom
1200 kronor per månad för båtar mellan 5 och 10 ton förtöjda vid Y-bom
För el debiteras en fast avgift om 400:- per månad. Används strömbildare debiteras faktisk
elkostnad.



För boende i båten tillkommer en serviceavgift om 600 kronor per månad och vuxen. I
serviceavgiften ingår tillgång till dusch och toalett samt tillgång till färskvatten. Tillgång till
bastu och tvättstuga mot tillägg.

25% moms tillkommer på samtliga priser.
Kontakta oss för bokning och ytterligare information, hamnar@varmdo.se, tel 08-570 473 00

