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BÅTPLATSAVTAL 
 

 

Båtplatsavtal mellan å ena sidan Nockebyhovs båtklubb (”NBK”)  802497-4639 och å andra 

sidan: 

 

(namn) ………………………………………………………………………………………... 

 

(personnummer)………………………………………………………(”Båtplatsinnehavaren”)  

 

avseende nyttjanderätt till båtplats i klubbens båthamn norr om Nockebybrons östra brofäste 

med adress Nockebybacke 20 i Bromma. (“Båthamnen”) 

 

1.  Medlemskap 

Medlemskap i NBK är en förutsättning för tecknande av båtplatsavtal i båthamnen.  

 

2. Båtplatsavtal 
Båtplatsavtal är en förutsättning för tilldelning av båtplats.  

 

3. Båtplatsavgift 
Båtplatsavgiften bestäms av årsstämman.  

Båtplatsavgiften består av två delar: 

• En inträdesavgift  
• En årsavgift.  

 
Båtplatsavgiften skall vara inbetald till klubbens bankkonto innan båtplatsavtal kan tecknas.  

 

Om båtplatsavgiften inte inbetalats i tid uppfattas detta som att medlemmen önskar utträda ur 

föreningen. Påminnelse skickas ut två veckor före sista betalningsdag. 

 

Inträdesavgiften återbetalas inte om båtplatsavtalet upphör. 

 

4. Tilldelning av båtplats 
Syrelsen beslutar vilken båtplats som skall tilldelas respektive båtplatsinnehavare varje år. 

 

5. Tider 
Båtplats tillhandahålles under tiden från 1 april till 31 oktober. 

 

Samtliga båtar skall vara upptagna mellan den 1 november och 31 mars.  

 

Den som önskar ligga i under vintern skall anmäla detta till kassören. Vinterliggare betalar 

800 kr för en vinterplats. Båten skall då förtöjas vid boj eller längs insidan av de innersta 

bryggorna. 

 

6. Användning 
Båtplatsen får bara användas för privat bruk. 
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7. Båtbyte 
Vid byte till mindre båt kan medlem flyttas till annan bryggplats som bättre överensstämmer 

med båtens bredd. 

 

Vid byte till större båt kan bryggplats ej garanteras. 

 

8. Ej utnyttjad båtplats och andrahandsuthyrning 
Båtplatsinnehavare skall underrätta styrelsen snarast när medlemmen inte har behov av sin 

båtplats. Båtplatsinnehavaren kan då erbjuda platsen till någon annan som styrelsen finner 

lämplig. 

 

Denna regel kan tillämpas max tre säsonger i rad.  

 

Den som hyr ut platsen betalar en förhöjd båtplatsavgift med  

2 500 kr.  
 

9. Överlåtelse 
Båtplatsinnehavare äger rätt att överlåta sin plats till nära familjemedlem. Den nya 

medlemmen skall dock godkännas av styrelsen. Överlåtelse till annan/utomstående får inte 

ske. 

 
10.  Båtens skick 
Båtplatsinnehavare är skyldig att hålla båten i sjövärdigt skick.  
 
11. Båtförsäkring 
Båtplatsinnehavare är skyldig att ha en fullständig båt- och ansvarsförsäkring som också 

omfattar skada mot tredje man. Beakta särskilt båtplatsinnehavarens ansvar om båten sjunker 

inom föreningens område, förorsakar skador på andra båtar eller miljön. Båtplatsinnehavaren 

skall vid anmodan kunna visa upp en giltig båtförsäkring. 

 

12. Elektricitet i hamnen 
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att båtens utrustning är godkänd för inkoppling till 

landström. 

Elektrisk utrustning som kopplas in skall hållas under uppsikt. 

 

13. Arbetsplikt 
Båtplatsinnehavare är skyldig att vid behov medverka vid issäkring, städning, och andra för 

klubben gemensamma aktiviteter som beslutats av styrelsen.   

 

14. Stadgar och övriga styrande dokument 

Båtplatsinnehavare är skyldig att känna till och rätta sig efter tillämpliga författningar, NBKs 

stadgar och övriga styrande dokument.  

 

NBKs stadgar och övriga styrande dokument finns att ta del av på NBKs hemsida 

www.nockebyhovsbatklubb.se eller genom att kontakta NBKs ordförande. 

 
15 Nycklar 

Varje båtplatsinnehavare tilldelas en nyckel. Förloras nyckeln tas en avgift om 250 kr ut för 

en ny nyckel.  

 

http://www.nockebyhovsbatklubb.se/
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Önskar båtplatsinnehavare en extranyckel kostar den 250 kr. 

 

16.  Adressändring 

Båtplatsinnehavaren är skyldig att till styrelsen anmäla ändrad postadress, telefonnummer, 

mobilnummer och mejladress. 

 

17. Ansvar 

Båtplatsinnehavaren skall meddela NBK eller annan medlem så snart medlemmen upptäcker risk för 

egendoms- eller personskada.  

 

18. Gratisliggare 

NBK svarar inte för skada i anledning av att båtplatsen tillfälligt inte varit tillgänglig. NBK 

kommer emellertid försöka att ordna en reservplats. 

 

19. Force Majeure 

I de fall parternas åtaganden enligt detta avtal förhindras eller avsevärt försvåras till följd av 

force majeure skall parterna, under den tid hindret består, vara befriade från sina skyldigheter 

enligt avtalet utan rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit. Med force majeure 

avses krig, politiska oroligheter, strejk, lock-out, blockad, eller annat avtalshinder, eldsvåda, 

olyckshändelse eller annan omständighet utanför parternas kontroll. Sådana omständigheter 

skall utan oskäligt dröjsmål meddelas andra parten för att force majeure skall kunna åberopas. 

 

20. Förtida uppsägning 

Detta avtal löper tillsvidare (obestämd tid) och får endast sägas upp under nedan angivna 

förutsättningar. Avtalet upphör att gälla när båtplatsinnehavare inte längre har kvar sin plats 

eller är medlem. 

 

Part skall (utan begränsning av de övriga rättigheter parten kan ha i samband därmed) äga rätt 

att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot 

bestämmelser i detta avtal och sådant avtalsbrott icke är av endast ringa betydelse och rättelse 

inte sker inom 30 dagar efter det att skriftlig anmaning avgivits; eller träder i likvidation, 

försätts i konkurs, ansöker om ackord, inställer sina betalningar eller eljest kan antagas vara 

på obestånd. 

 

21. Allmänt 

Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor avtalet berör. Alla skriftliga 

eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal.  

 

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall vara skriftligen avfattade och undertecknade av 

parterna för att vara bindande. 

 

22. Påföljder 

Medlem som inte följer reglerna i detta avtal, NBK:s stadgar och övriga styrande dokument 

kan tilldelas skriftlig varning. 

 

Upprepade förseelser (två varningar) kan efter styrelsebeslut medföra att plats i hamnen 

fortsättningsvis ej medges. 
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23. Tvist 

Om tvist uppkommer i anledning av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa denna 

genom förlikning. 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Ort och datum:    Ort och datum: 

 

 

För Nockebyhovs båtklubb:   Medlem: 

 

 

Namnförtydligande:    Namnförtydligande: 

 

 

Gatuadress: 

 

 

Postnummer: 

 

 

Postort: 

 

 

Telefonnummer: 

 

 

E-post: 


