ORDNINGSREGLER FÖR GBS BÅTVAGNAR OCH SLIP
Bokningslista används vid högsäsong för att Du effektivt ska kunna planera din
vagnanvändning. Använd bokningslistan och var noga med att hålla bokade tider.
Bokningslistan finns i den bruna brevlådan vid anslagstavlan i Stora Hamnen.
För vagnarna gäller följande största båt vikter
Stora båtvagnen
Lilla båtvagnen
Handtrailer

1500 kg
650 kg, max båtlängd 5.25 m
150 kg

Beakta dragbilens kapacitet. Bilen måste ha dragkula av standardutförande. (Det är
samma nyckel till Trailer som till bommen vid rampen) Kostnad för nyckel är 200kr
varav 100kr återbetalas vid returnerande av nyckel.
Kontrollera med ett kraftigt lyft att dragkulan har kopplats riktigt till vagnen.
Vid transport ska båten surras till vagnen.
Kör ej ned vagnen så att hjulaxlarna kommer under vattenytan.
Max hastighet är 20 km/tim vid last och båtvagn får ej föras utanför Grovstanäsområdet.
Låna ej ut båtvagnen till annan än medlem och transportåtagande åt icke
medlem får ej ske, vare sig gratis eller mot betalning.
Båtvagn får endast användas för transport av båt.
Handtrailern får aldrig kopplas till dragfordon eftersom farten då lätt går över 5 km/tim.
Plastlagren blir då överhettade och smälter.
Anmäl upptäckta fel till hamnkapten eller till klubbens vagnreparatör. Fäst också ett
meddelande på vagnen.
Vagnarna ska efter användning köras till uppställningsplatsen och låsas. Vid kö kan
vagnen personligen överlämnas till nästa användare.
Felaktig användning som medför skada på båtvagn och slip kan medföra
ersättningsanspråk.
G B S frånsäger sig allt ansvar för olyckor i samband med hantering av båtvagn.
Missbruk kan leda till avstängning eller att ersättningsanspråk för uppkommen skada.
Du är ansvarig för att båtvagn och slipbom blir låsta efter användning.
Om Du lånar ut nyckel till annan medlem i GBS blir Du som innehavare av nyckel ansvarig för
att ordningsreglerna efterlevs.

Handtrailer för mindre båtar finns vid sjöboden i Stora Hamnen och Björkudden.
Biltrailer finns på Bedas Backe, på Vänster sida mellan tomt 5 &7. Karta på GBS Hemsida.

