
Förvaring av båtar på land på Myggenäs Båtförenings arrendemark 

 
Båtförening arrenderar större delen av hamnplanen, som omfattar hela asfalts- och 
grusplanen utom markerade vägar och en yta i anslutning till Myggenäs Marins östra 
byggnad.  
 
Området är avsett för förvaring av fritidsbåtar på land.  Under tiden 06 - 01 – 08 - 31 är den 
asfalterade ytan öppen som parkeringsplats för allmänheten. Under denna tid får inga båtar 
vara uppställda på asfaltsplan. Även grusplan kan vid behov, under sommartid, användas för 
bilparkering. 
 
Föreningen har påbörjat ett arbete i syfte att underlätta hanteringen av båtar för 
vinterförvaring. På sikt ska all vinterförvaring ske med stöttor, för att ge en mer rationell och 
kostnadseffektiv hantering och frigöra ytterligare parkeringsytor under sommaren. Därför  
gäller fr o m hösten 2014 att nytillkomna båtar för vinterförvaring ska använda stöttor för 
uppställning på grus- eller asfaltsplan. Även nuvarande medlemmar som byter båt, omfattas 
av denna regel.  
 
Förvaring  av båtar på föreningens arrendemark är endast avsedd för medlemmar. Bokning 
av vinterplats ska ske via inloggning på föreningens hemsida eller genom kontakt med 
hamnkapten. Endast bokade båtar kan räkna med att tilldelas en vinterplats. I samband med 
bokning kan medlem ange ”ständig vinterplats” och är därmed tillförsäkrad en vinterplats så 
länge behov finns.  
 
Förvara inga värdesaker i båtar på land. Vik upp och lås båtens akterstege och eventuell 
stege på marken. Sedan år 2020 ska även ”bara vintermedlemmar” medverka i bevakning av 
hamnen nattetid och bokar vaktpass på samma sätt som övriga medlemmar enligt årliga 
anvisningar.   
 
Av administrativa skäl ska varje medlem som avser vinterförvara sin båt hos föreningen ha 
en märkbricka med ett unikt nummer, som är ihopkopplad med respektive  
medlemsnummer. Myggenäs Marin lyfter bara medlemsbåtar där båtägaren kan visa upp en 
märkbricka i samband med lyft eller sjösättning vid förvaring på föreningens mark.  
Brickan underlättar styrelsens faktureringsarbete och ska när båten står på land, hänga 
synligt på båten, t ex propelleraxeln, så att man av olika skäl ska kunna nå ägaren. 
Märkbricka kan utkvitteras hos någon av föreningens hamnkaptener.   
När behov av märkbricka inte längre finns ska den återlämnas till hamnkapten.    
 
Behov av lyft och sjösättning beställs hos Myggenäs Marin, som på föreningens uppdrag 
svara för dessa tjänster. Bokning av lyft och sjösättning kan även  ske via föreningens 
hemsida.  
 
Båtarna placeras i befintliga vaggor, vagnar eller med hjälp av stöttor och ska vara i sådant 
skick att båten tryggt och säkert kan klara vinterns eventuella oväder. Myggenäs Marin avgör 
om vagga eller vagn är i tillräckligt bra skick för att kunna användas. I samband med 
upptagning ska alla båtar bottentvättas över spolplattan. Vaggor ska ha en tydlig märkning 



med ägarens namn och telefonnummer.  Föreningen ansvarar inte för vaggor, stegar och 
annat ställningsmaterial som förvaras på grusplan under tid som båten finns på annan plats    
 
Efter sjösättning ansvarar båtägaren för att platsen blir städad och att färgburkar och 
pallvirke tagits bort.  

 

Kom ihåg 

Var rädd om märkbrickan 

Märk vagga eller båtställningsmateriel 

Städa din båtplats efter sjösättning 

Bokning av vinterplats (länk) 

Boka hamnvakt i tid.  

Bokning av lyft- eller sjösättning hos Myggenäs Marin (länk) 

Viktig användarinstruktion för användning av stöttor klicka här. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.seaquip.se/anvandarinstruktioner/segelbatsstottor/

