
Båtplatsavtal 
 

Mellan Toppgatans bryggförening (Föreningen) och ______________________________ 

(Båtägaren) är följande avtal träffat: 

1. Förening upplåter till båtägaren plats nummer: _________ vid Toppgatans brygga, 

Skurholmsfjärden. Bredd _____ meter. 

2. Upplåtelsen gäller för ett år (1 maj – 30 april) i sänder.  Om avtalet inte sägs upp före 1 april 

förlängs avtalet med ett år i sänder. 

3. Efter överenskommelse med styrelsen kan båtplatsen uthyras i andra hand till köparen i 

samband med försäljning av båten under aktuell sommarsäsong. (Köparen får sedan ställa sig 

i kö för egen båtplats kommande säsong). 

4. Det åligger båtägaren att senast 30 april till föreningen ha inbetalt fastställd avgift samt 

angett namn och båtplatsnummer på inbetalningen. Vid första påminnelse om ej betald 

fastställd avgift äger föreningen rätt att ta ut förseningsavgift om 50:-. Vid andra påminnelse 

om ej betald fastställd avgift äger föreningen ta ut föreningsavgift om 100:-. Om båtägaren 

inte betalar trots andra påminnelsen har styrelsen rätt att säga upp avtalet. 

5. Båtägaren ansvarar för att meddela föreningen förändrade kontaktuppgifter så föreningen 

kan kalla till möte, skicka information samt skicka faktura och eventuella påminnelser. Om 

föreningen inte kan nå båtägaren på grund av att denne ej meddelat aktuella 

kontaktuppgifter och båtägaren därigenom inte nåtts av faktura och eventuella påminnelser 

äger föreningen rätt att säga upp avtalet. 

6. Föreningen ansvarar inte för skada som kan drabba båt eller tillbehör på grund av brand, 

stöld, kollision, grundstötning eller annan orsak i vidare mån än att båtägaren kan visa att 

skadan orsakats genom vårdlöshet från föreningens sida. 

7. Genom undertecknande av detta avtal förbinder sig båtägaren att rätta sig efter föreningens 

vid varje tillfälle gällande stadgar och av styrelsen antagna ordningsföreskrifter. 

8. Detta avtal är upprättat i två exemplar och utväxlat mellan parterna. 

………………………… den ……………………  Luleå den ……………………….. 

Båtägarens namnteckning   För Toppgatans bryggförening 

____________________________  _________________________ 

Båtägarens kontaktuppgifter    

e-post:    Båtplatsen är uppsagd den ……………. 

mobil:    på båtägarens begäran ___ 

postadress:    på styrelsens begäran   ___ 


