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Köordning
för båtplats i Mölle hamn (utgåva oktober 2017)
A. TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Denna ordning tillämpas vid fördelning av fasta båtplatser i Mölle hamn.
B. REGISTRERING OCH REGISTERAVGIFT
Sökande registreras i båtplatskön den dag som komplett ansökan lämnats på Mölle Hamn Ekonomisk
Förenings (MHEF) formulär på hemsidan. För att erhålla en giltig plats i båtplatskön, skall den sökande
räntefritt deponera registreringsavgift (som framgår av gällande Taxeordning) hos Mölle Hamn Ek För.
på bankgiro 5142-0594. Det datum, som avgiften finns på MHEF:s konto och när kvittering är skickats till
sökande, blir den sökandes ködatum, vilket styr platsen i kön.
När den sökande tilldelats en fast båtplats, avräknas depositionen vid den första betalningen av
båtplatsavgiften. Depositionen återbetalas även vid utträde ur båtplatskön av annan orsak.
C. REGISTERUPPDATERING
Sökande är skyldig att omgående anmäla till info@mollehamn.se inträffade förändringar i förhållande till de
uppgifter som tidigare lämnats. Detta gäller även förändringar av kontaktuppgifter som epost, adress, mobil
eller telefonnummer. Sökande är vidare skyldig att senast den 1 januari respektive år erlägga årlig köavgift
till bankgiro 5142-0594 enligt gällande Taxeordning och samtidigt meddela MHEF – till info@mollehamn.se –
om plats önskas vid eventuell fördelning under året.
D. AVREGISTRERING
Sökande avförs ur båtplatskön
a) när båtplats tilldelats och kontrakt undertecknats av båda parter.
b) om sökande inte lämnat uppdatering enligt avsnitt C ovan och därför är okontaktbar.
c) om årlig köavgift ej erläggs senast den 1 januari respektive år.
För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande
E. FÖRDELNINGSREGLER
Tilldelad båtplats får ej överlåtas av innehavaren med mindre än att styrelsen lämnat sitt godkännande därtill.
Båtplatserna fördelas i turordning efter ködatum till de som meddelat önskan om plats (enligt avsnitt C) samt
med hänsyn tagen till den sökandens uppgifter om båtens storlek och typ. Den som meddelat önskan om
plats för året och som erbjuds plats, men ej accepterar erbjudandet, kan få nytt ködatum och därmed
placeras sist i kön.
F. ANVISNING AV TILLFÄLLIGT LEDIG BÅTPLATS
Hamnkaptenen har möjlighet att anvisa tillfälligt ledig båtplats. Sådan anvisning följer ej fördelningsreglerna.
G. FÖRTURSRÄTT TILL BÅTPLATS
Båtägare, som säger upp gällande kontrakt, äger rätt till förtursplats i kön till likartad plats under högst 5
säsonger under förutsättning att skriftlig framställning härom görs till MHEF.
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