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Hej, läs nedanstående meddelande om vinterplatser noga, om något är oklart kontakta hamnkapten. Har
du enbart trailerbåt eller strandplats kan du sluta läsa här.
I år inför vi en kö till vinterplatser för båtar som tas upp med truck och som inte hade vinterplats 20202021. Orsaken är att det i princip var fullt i vintras och med den stora medlemstillströmningen riskerar
vi att överbelägga våra pallplatser med befintliga rutiner.
ANTAL VINTERPLATSER
Våra begränsningar i antal platser per område är f.n.
- Nedre plan syd, 50 båtar (Båtar från 5ton eller 11m och tyngre/större)
- Nedre plan nord 60 båtar (Båtar 3-5ton och under 11m)
- Övre plan 80 båtar (Mindre än 3ton och 9m)

VINTERPLATS
Hade du vinterplats 2020-2021 och din båt tas upp med truck har du automatiskt en plats reserverad och
behöver inte ställa dig i kö, men du måste boka upptagning i vanlig ordning. Upptagningar kan bokas
från den 22/8.
Du kan redan nu kontrollera att du har en vinterplats reserverad, gå in i BAS och kontrollera att du kan
se ett upptagningsschema. Om du kan se ditt upptagningsschema så har du en plats reserverad. Om du
inte ser något schema och hade vinterplats förra vintern, kontakta hamnkapten.
Du söker vinterplats i BAS kö "Vinterplats 21-22". Klicka på länken i BAS och fyll i uppgifterna. Var
inte sen med ansökan!

TILLDELNING AV VINTERPLATS FRÅN KÖ
Prioriteringar som kommer gälla vid tilldelning är följande;
Prio 1 - Du har fast bryggplats på JBS men inte vinterplats.
Prio 2 - Du har inte någon fast plats på JBS.
Vinterplats tilldelas i medlemsnummerordning enligt prio ovan tills område är fullt och börjar delas ut
den 28/8. Endast biocidfria båtar kan få plats, läs mer på www.jbs.nu under flik miljö.

TILL DIG SOM BYTT BÅT ELLER INTE KOMMER ANVÄNDA DIN VINTERPLATS
Anmäl dig i kön om du bytt båt, ange byte av båt i kommentarsfältet.
Kontakta hamnkapten om du avser att inte använda din vinterplats.

BOKA UPPTAGNING
Bokning sker precis som tidigare. När du öppnar BAS kommer du se ett uppstagningsschema för enbart
ditt område. Du kommer att se något av följande tre scheman.
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- Upptagning nedre plan syd
- Upptagning nedre plan nord
- Upptagning övre plan
I övrigt ser bokningen ut som tidigare där du väljer datum som i år är den 11/9, 18/9, 25/9, 2/10 och
9/10.

ANTAL BÅTAR PER UPPTAGNING
För att få en jämnare fördelning av antal båtar per dag begränsas antalet båtar per upptagningsdag till,
- 10st till nedre plan syd,
- 12st till nedre plan nord,
- 16st till övre plan.
Orsaken är att undvika långa upptagnings och sjösättningspass.

SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL
Om du har några särskilda önskemål ska de anges i kommentarsfältet vid bokningen.

VAL AV DAG FÖR UPPTAGNING
Sjösättning 2022 styrs av vilken dag du tar upp.
Upptagningsdag

Sjösättningsdag

11/9

14/5

18/9

30/4

25/9

30/4

2/10

23/4

9/10

23/4

Den 22/4 sjösätts cirka 15 båtar från upptagningar den 2/10 och 9/10.

