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BåtlagsNytt 
Informationsblad till föreningens medlemmar juni 2022 

 

Om Båtlagets information till medlemmarna 
 
ANMÄLAN, ex.vis ansökan bryggplats och bokning sjösättning, görs huvudsakligen med 

formulär på hemsidan. Vid starttidpunkt för anmälan aviseras medlemmar via e-post och 
anmälningsperioden är oftast en månad. Efter anmälningsperioden kompletteras 
anmälningarna med tillämpliga delar, ex.vis tilldelning ej förhandsbokade vaktpass och 
arbetsdagar, varefter medlemmarna aviseras via e-post. 

Det åligger medlem att ta del av utskickad information och följa instruktioner 
 
NYHETSBREV Båtlagsnytt omfattar främst Vinterutskick med kallelse till föreningsstämma 

under februari/mars och Vårutskick med stämmobeslut, såsom priser, under april/maj. 
 
LÖPANDE ANSLAG med aktuell information publiceras som inlägg på hemsidan. 

Besök hemsidan regelbundet för att ta del av vad som händer i Båtlaget 
 
 

Båtplatsadministrationen 
 
Styrelsen inventerar bryggorna även under 2022 då vi ser att fler båtar är större än platserna 
även i år. Information till berörda medlemmar kommer att skickas ut efter inventering. 
Alla i hamnen måste ha rätt båtplats storlek i förhållande till båt enligt vårt regelverk! 

 
 Äger du inte rätt platsstorlek ansök om byte till hösten 
 Får du inte platsbyte ansök om hyra för säsong 2023 
 Observera att platserna hos oss är baserade på båtstorlek 

 
Platserna Önnereds Båtlag: 

Båtplats 1 2 3 4 5 

Storlek (m) 5,5 x 2,0 6,5 x 2,5 8,5 x 2,75 9,5 x 3,25 11,0 x 3,75 

 
 

Viktigt om blanketten Vaktrapport 
 
Inför årets båtsäsong vädjar styrelsen till båtplatsägare/hyrare att noggrant och tydligt fylla i 

"vaktrapporten" då ni gör ert nattpass! Rapporterna är ett viktigt underlag för styrelsen! 

 
  

Båtlagskalender 2022-2023 
 

 01 aug Bokning upptagning på Sjöbacka 

 01 okt Ansökan Köpa sälja byta i hamnen 

 15 dec Ansökan Hyra hyra-ut bryggplats 

 01 feb Förhandsbokning arbetsdag hamnen 

 15 feb Bokning sjösättning på Sjöbacka 

 01 mar Båtlagsnytt med Kallelse årsmöte 
 Förhandsbokning vaktpass i hamnen 

 27 mar Årsmöte 2023 (preliminärt) 

 01 maj Båtlagsnytt med Årsmötesprotokoll, 

 arbetsdagar och vaktkalender 

Styrelsen tillönskar alla Medlemmar 
en varm Solig och Härlig båtsommar!  
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Ny ansökan om planbesked vid Önnereds brygga 
 
Ny ansökan om planbesked, samt medgivande att söka planbesked, för bostäder med mera 
vid Önnereds brygga inom stadsdelen Önnered 
– del i en särskild inriktning mot en ökad småhusproduktion i Göteborg 
 

 
 
Se föredragningen från fastighetsnämndens sammanträde den 6 juni 2022 
Klicka här för att hämta 
 
 

Bokning av upptagning till hamnplats 
 
Vi har inte hunnit prata om upptagningar på rampen men vi får nog försöka att samordna 
detta för att minska spillvatten. Per-Axel håller på med installation av vatten till spolplattan så 
att vi ”kan” mäta vatten åtgång. 
 
Glömde notera att vi förbrukar ”dricksvatten” för att spola båtar för över 25 000kr. 
 
 

Dina adressuppgifter och båtuppgifter 
 
Du som har båt i hamnen ombeds att uppdatera båtuppgifter, e-postadress, telefonnummer. 
Har du e-postadress mnr@onneredsbatlag.se så radera den inte men uppdatera till egen. 
 
 

https://www4.goteborg.se/prod/intraservice/namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/1D7A90951EB83D67C125885D0020B508/$File/18_FN220620.pdf?OpenElement
mailto:mnr@onneredsbatlag.se

