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Anmäl förändringar för 2015 senast 1 april
Använd talongen nedan för att anmäla förändringar till styrelsen. Om du vill ställa dig i kö för tilldelning av bryggplatser under säsongen 
2015, gäller att talongen nedan måste nå styrelsen senast 1 april. Du kan också fylla i uppgifterna på www.hissobatklubb.se. En ny 
anmälan måste göras varje år. Bland dem som skickat in blanketten i tid, är det de medlemmar som har lägst medlemsnummer 
som först erbjuds de platser som görs tillgängliga för uthyrning/försäljning. Bryggplatsfördelningen sker under april och därefter 
görs inga ytterligare tilldelningar.

Vänligen notera att styrelsen administrerar alla frågor som berör byten av båtplatser, uthyrning, försäljning mm. Alla former av  
andrahandsuthyrning i privat regi är strängt förbjuden då detta förbigår köordningen – en kö som det kostar pengar att stå 
med i. Denna typ av initiativ kommer att beivras enligt klubbens regler och stadgar.

Viktig information angående outnyttjade bryggplatser!
Vi har stor efterfrågan på bryggplatser, varför de bryggplatser som finns också ska användas. Det innebär att bryggplatser som stått 
oanvända mer än en säsong, med tvång kan komma att inlösas eller hyras ut enligt klubbens stadgar. Om din bryggplats stått oan-
vänd under 2014, alternativt inte kommer att utnyttjas under 2015, måste du därför meddela skäl till detta till styrelsen. Du har dock  
möjlighet att hyra ut din bryggplats. På så sätt får en köande medlem möjlighet att utnyttja den i ditt ställe och du slipper samtidigt 
både att sitta vakt och att betala bryggavgift under säsongen. 

Denna talong skickas in inför varje säsong, då förändringar är aktuella, till: Hissö Båtklubb, box 3087, 
350 33 Växjö, senast 1/4. OBS: Brygg- och medlemsavgift ska betalas, även om din plats ska hyras ut.

Box 3087, 350 33 Växjö

FÖRÄNDRINGAR 2015 Medlemsuppgifter/bryggplatser

Mina aktuella medlemsuppgifter:

Namn

Adress

Postadress

Underskrift

Telefon, kvällstid

Telefon, dagtid

Mobiltelefon

Ort och datum

E-post

Medlemsnummer

Personnummer

Du kan också skicka in formuläret via hemsidan!

Båtplatsägare/andrahandshyrestagare är skyldig att tillse att maximal 
båtbredd för respektive plats inte överskrids. Överträdelse leder till 
avvisning, ev på ägarens/hyrestagarens risk och bekostnad! 

Inför säsongen 2015 önskar jag...

hyra ut* plats nr

sälja plats nr

utträda ur klubben

köpa

hyra

köpa och sälja

Om du vill köpa/hyra  
Fyll i båtstorlek och önskad storlek på båtplats:

*Uthyraren betalar bryggplatsavgift till klubben och hyrestagaren betalar till uthyraren. Förslag till avtal 
kan skrivas ut från vår webbplats - www.hissobatklubb.se - under länken Medlemsinformation.

Båtens längd:          ,          m.

Båtens bredd:          ,          m.

Nuvarande storlek:

Önskad storlek:

Tillåten båtbredd på bredaste stället, i meter:

Liten: 2,0 m, Mellan: 2,6 m, stor: 3,0 m

Liten

Liten

Mellan

Mellan

Stor

Stor

(Fylls i om du t ex flyttat, bytt nummer etc för att vi ska kunna nå dig)


