Nyttjande av plats vid brygga, och för renovering och förvaring och samt
tjänster på Carlscrona Veteranbåtars område vid Saltö Varv
Medlem i Carlscrona Veteranbåtar äger rätt att efter överenskommelse nyttja anvisad plats på
Saltö varv i Karlskrona enligt följande.
Plats upplåtes till föreningsmedlemmarnas båtar enligt av styrelsen fastställd prioritetsordning
och taxa. Nyttjanderätten gäller årsvis från den 1 september till och med 31 augusti. Nyttjaren
skall vara ägare till utrustning, båt och annan utrustning samt innehavare av tillfredsställande
fullvärdesförsäkring för sin utrustning och i övrigt respektera CVB stadgar, miljö- och
säkerhetsplan, fel och brister rapporteras till styrelsen.
Utkvitterade nycklar och/eller koder är personliga och får ej lämnas ut till obehöriga utan
tillstånd av styrelsen.
Städdagar genomförs 2 ggr per år, efter sjösättning och före torrsättning. Den som uteblir efter
kallelse utan giltigt skäl debiteras 500 kr per tillfälle.
Nyttjare åtar sig att årligen sälja minst ett lotthäfte om 25 lotter samt delta vid föreningens
verksamhet genom att vid minst ett tillfälle sälja lotter samt vid minst ett tillfälle medverka i
föreningens publika verksamhet.
Deltagande vid veteranbåtsutställning, eskader och andra evenemang som svarar mot
föreningens profil och syfte förväntas och är en förutsättning för fortsatt prioritet avseende
tilldelning av plats.
Avgifter beräknas enigt principen om full kostnadstäckning och fastställs årsvis av CVB
styrelse. Avgiften erläggs helårsvis mot faktura om inte annat särskilt överenskommits. Som
grund för justering av nyttjandeavgiften används föregående års Konsument Pris Index (KPI).
Utöver nyttjandeavgift tas en driftavgift på 1200 kr per år. I denna avgift ingår en tvätt i
båtbottentvätt i samband med torrsättning, tillgång till el vid arbete med båten, vatten,
sopcontainer, snickeri och andra maskiner efter genomgången säkerhetsutbildning, verktyg
samt pentry, dusch och toalett. Behov av el mer stadigvarande tillåts endast efter särskild
överenskommelse mot elleverantörens taxa.
Överenskommelse om nyttjanderätt gäller årsvis och uppsägning ska ske senast den 31 juli
för att kunna upphöra den 31 augusti. Överenskommelsen förnyas därefter automatiskt
ytterligare ett år. Denna uppsägningsregel gäller även för Föreningen Carlscrona Veteranbåtar
vid uppsägning av nyttjare. Betald faktura gäller som avtal enlig ovanstående.
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