INFORMATION OM SOMMARPLATSER
På biskopuddens Marina har vi ett hamnkontor som under försäsongen är bemannat 7
dagar i veckan; månd-tors 10-18, och fred-sönd 11-15. Hamnkaptenen har en jourtelefon som
ni är välkomna att ringa på om något händer. Vi har avtal med ett stort antal
underleverantörer som kan hjälpa våra hamngäster med i stort sett alla typer av arbeten på
båtarna. Vatten och el finns att tillgå till samtliga platser, många av våra båtplatser har också
bilparkering innanför låst bom på Piren. Välkomna!
_________________________________________

Hur får man en båtplats och vad gäller om man får en plats?
Under sommarsäsongen som sträcker sig mellan 1/5 till 15/10 har vi normalt sett en kölista
för att få en plats. Hur lång tid det tar att få en plats varierar, stora båtar som vill ha en Pirplats
kan ibland få vänta både en och två säsonger innan något blir ledigt, mellanklassbåtar på 911 meter som måste ha 8-10 meter långa bommar kan också få vänta, dock brukar det
normalt sett vara enklare att få en plats till båtar mellan 1 och 8 meter.
Får man en plats hos oss så har man företräde till platsen även i fortsättningen, avtal och
faktura för båtplatserna skickas ut i februari, och betalas den i tid så behåller man sin plats.
Detta innebär också att vi inte kan planera för fördelningen av lediga platser förrän i början av
mars.

Hur ser platserna ut och vad kostar de?
Vi har tre olika typer av båtplatser, för båtar på 1-8 meter har vi sexmeters bommar, för båtar
på 8-11 meter har vi 8 och 10 meters bommar.
Båtar mellan 35 och 51 fot kan vi lägga på Piren, är båten över 51 fot så erbjuder vi ett antal
långskeppsplatser. Priser för platserna finns på separat prislista.

Finns det några speciella regelverk?
Ja det gör det, man får t.ex. inte bo ombord på sin båt, självklart får man övernatta på den
men inte ha båten som permanent bostad.
Vi ser gärna att man visar god ordning i marinan och inte skräpar ner, kör för fort, eller på
annat sätt stör ordningen. I övrigt är vi ganska liberala i vårt regelverk.
Har ni ytterligare frågor tveka inte att höra av er på kontakt@biskopsudden.com eller 070-994
80 54.
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