Kullavik hösten 2015

Hamnordning för Kullsviks Badförening.
Båtplats får disponeras under tiden 1 maj – 31 oktober.
Båt som ligger på av Badföreningen disponerat område skall vara sjösatt senast 15 juni och
återplacerad tidigast 31 augusti.
Båtar skall vara tillfredsställande förtöjda och försäkrade.
Båtplatsinnehavare disponerar den plats som styrelsen vid vart tillfälle anvisar.
Vid byte av båt skall styrelsen kontaktas för godkännande och bekräftelse av båtplats.
Styrelsen äger rätt att avvisa båt som bedöms olämplig för viss båtplats om inte alternativ
plats kan erbjudas.
Uthyrning av båtplats i andra hand skall godkännas och administreras av styrelsen.
Båtplatsinnehavare får inte utan styrelsens godkännande byta platser sinsemellan.
Har båtplatsinnehavare inte nyttjat sin plats under två säsonger äger styrelsen rätt att återta
platsen. Eventuell kvarstående insats återbetalas.
Mejl skickas till styrelsen@kullsviksbadet.se eller till vår postadress
Kullsviks Badförening, Box 120, 429 23 Kullavik
Råd till båtägare
Traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och även många påstått miljöanpassade farliga
ämnen skadar den marina miljön. Det är därför viktigt att du som båtägare verkar för en
minskad användning av båtbottenfärger och i ökande grad använder mekanisk rengöring, som
ett alternativ till bottenmålning.
Prova att tvätta båtbotten några gånger under pågående säsong istället för att måla den.
Tänk på vilken färg du behöver om du väljer att måla båten och att kontrollera att färgen är
godkänd av Kemikalieinspektionen.
Torrskrapning av båten ska inte ske på bar mark eller hemma på tomten utan bör ske med
någon form av uppsamling under båten, exempelvis en duk eller presenning. Avfallet,
färgrester och påväxt ska sedan samlas ihop och lämnas på en miljöstation som farligt avfall.
Om du skall spola din bottenmålade båt får du göra det hos Kullaviks Båtvarv som har en
godkänd spolplatta. Boka tid och förhandla pris på 031 930061.
Tänk på att skydda dig själv för exponering genom att använda mun- och ögonskydd.
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