Föreningen Luddingsbo Västra villaområde

Anmälan till kölista för båtplats
Fastighet (beteckning) …….….….…………………………………………………
Fastighetsadress …………..………………………………………………………..
Namn ...………..…………………………………………………………………….
Adress ………………..……..……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Jag önskar en båtplats enligt följande alternativ:
I första hand:

Båtplats vid Nivellörsvägen
Båtplats vid Signalvaktarvägen

Vill du även stå i kö för plats vid den andra båtbryggan?
Ja
Nej
Jag har tagit del av regler för båtplatser antagna 2019-06-29

Datum: ……………………………

Underskrift………………………………………………….

Anmälan inlämnas till styrelsens ordförande Malin Bager Hermansson
Luddingsbovägen 37, 605 96 Norrköping
Föreningens noteringar:

Regler för båtplatser inom Luddingsbo Västra Villaområde
§1
Båtplats kan innehas av varje hushåll som är medlem i villaföreningen och godkänts av
föreningens styrelse. Utträde ur föreningen innebär frånträdelse av båtplats.
§2
Skötseln av båtbryggan handhas av villaföreningens styrelse jämte en av styrelsen tillsatt
tillsynsman. Tillsynsmannen bör själv inneha båtplats.
§3
Hushåll som önskar teckna sig för båtplats, skall hos styrelsen ansöka därom. Ansökan beviljas i
den månledig plats finnes, eller då tillräckligt underlag finnes för anläggning av ytterligare
båtplatser. Styrelsen hanterar förteckning över medlemmar som i turordning önskar teckna sig
för båtplats.
§4
Anslutningsavgiften skall motsvara anläggningskostnaden för båtplatserna.
En årsavgift utdebiteras, denna skall motsvara underhållskostnaderna för anläggningen.
§5
Anslutningsavgift och årsavgift bestämmes av föreningens styrelse.
§6
Medlem ansvarar själv för båtplatsens skick och skötsel inklusive anläggande av boj med
kringutrustning. Medlem som grovt missköter sin båtplats kan av föreningens styrelse fråntagas
sin rätt till densamma.
§7
Medlem som ej inbetalt samtliga av föreningen debiterade avgifter under tid som fastställts av
styrelsen anses frivilligt ha frånträtt sin båtplats.
§8
Önskar medlem frånträda båtplats tillfaller platsen föreningen. Viss del av anslutningskostnaden
återbetalas vid frånträde. Aktuella belopp fastställes av föreningens styrelse och kommuniceras
vid årsmötet.
§9
Reglerna för innehav av båtplats bestämmes av föreningen Luddingsbo Västra Villaområdes
styrelse.
§10
Vid försäljning av fastighet frånträds båtplatsen automatiskt och tillfaller föreningen enligt §8
ovan. Överlåtelse av båtplats till annan medlem i föreningen kan ske till en delägare av samma
fastighet alternativt make/maka eller barn. Ansökan behandlas i sådant fall av föreningens
styrelse.
Reglerna antagna vid Föreningens sommarmöte 2019-06-29

