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Regler för hantering av Kö till Svinningeudds tomtägareförenings bryggor. 
Ansökan om köplats ska inkomma skriftligt till bryggfogde/föreningen. Ansökan skall helst vara utförd 

på formuläret ”Ansökan om plats vid Svinningeudds tomtägareförenings bryggor”. 

På ansökan skall framgå 

 Fastighetsbeteckning 

 Namn på sökande med kontaktuppgifter som telefon, mobil, e-post 

 Datum 

 Uppgifter om båt: Längd, Bredd, djupgående, vikt, segel/motor, ev kännetecken (typ, 

namn,segelnr) 

 Om speciella önskemål/krav om platsen föreligger. 

Ansökan registreras av Bryggfogde i kölistan. Kölistan görs om möjligt tillgänglig på webben. I 

ansökan skall då framgå vilka uppgifter som får publiceras. Fastighetsbeteckningen publiceras alltid. 

Fördelning av båtplatser 

Fördelning av tillgängliga båtplatser görs utifrån två kriterier.  

1. Datum för anmälan till kön  

2. Storleken på båt. 

Fördelningen görs i princip på följande sätt: 

Båtplatsinnehavare med båtplats tilldelas båtplats från ”två håll”. Stora båtar fyller platser från den 

största och nedåt. Mindre båtar från minst platsen och uppåt. I denna fördelning tas hänsyn till de 

speciella önskemål om båtplatsens läge som eventuellt finns. 

När de båtplatsinnehavare som sedan tidigare har plats blivit tilldelade platser fördelas de resterande 

platserna till kön. I första hand bereds de köande med längst kötid plats. Om möjlighet finns att med 

hänsyn till båtstorlekarna skifta ner båtar från första tilldelningen till mindre platser och därigenom 

frigöra en större plats skall detta göras. Likaså gällande en mindre båt. Om den med längst kötid ej på 

detta sätt kan beredas plats undersöks möjligheterna i tur och ordning för köanden utifrån kötid. 

Storlekarna på båtplatserna ändras i princip inte. Om så skall detta stödjas gemensamt av bryggmöte 

och beslutas av styrelsen. 

Om under pågående säsong plats blir ledig används samma förfarande. Dock kan ingen 

båtplatsinnehavare tvingas att flytta sin båt under säsongen. Att erbjuda sig att göra så om behovet 

uppstår ses som god sämja.  

Köande som på ovan nämnda sätt beretts tillfällig plats har, om inte ordinarie båtplatsinnehavare 

frånsagt sig sin plats, ingen rätt till plats för nästa säsong.  Den köandes köplats påverkas inte av 

detta.  (Enligt Hamnordningen.)  
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Exempel på hantering av kö. 

Efter att de båtplatsinnehavare som redan har platser blivit fördelade finns plats över. Den som stått 

längst i kö har en liten båt. För att optimalt utnyttja platserna flyttas båtarna vid de mindre platserna 

upp så att en av de platserna med minst vattendjup och storlek friställs för den köandes båt. 

  


