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Karlstads Segelsällskap har en begränsad yta för vinterförvaring av båtar på land. Den 
disponibla ytan påverkas också av hänsyn till brand- och säkerhetsaspekter där möjlighet 
för utryckningsfordon att komma fram måste tillgodoses. En karta över vilka delar av vårt 
område som kan disponeras för vinterförvaring av båtar bifogas detta regelverk. 

Tillgängliga ytor skall användas optimalt och fördelas av Hamnsektionen efter bästa 
förmåga.  

Det är inte en självklarhet att alla medlemmar kan påräkna en vinteruppställningsplats för 
sin båt på våra planer. Segelbåtar och så kallade Prioriterade Motorbåtar har företräde 
framför motorbåtar. (Med Prioriterad Motorbåt avses motorbåt som ägs av tidigare 
segelbåtsinnehavare som efter 10 år eller mer av medlemskap och segelbåtsägande vid 
våra bryggor och på våra planer övergår till motorbåt inom två säsonger, samt 
motorbåtar/motorbåtsägare som i mer än 10 år haft vinteruppställningsplats på våra 
planer när detta regelverk tas i bruk inför båtupptagningen hösten 2023).  

 Att man erhållit bryggplats är ingen garanti för att man kan erbjudas 
vinteruppställningsplats. 

 Hamnsektionen har rätt att från år till år omfördela platserna på våra planer 

 Om någon, i första hand, motorbåt inte kan erbjudas vinteruppställningsplats och 
måste transportera bort sin båt från området gäller turordningen ”sist in först ut”. 

 Maximal tid för att ligga inaktiv på land, dvs passiv båtförvaring, är tre år. Tid för 
landförvaring på planerna utan mellanliggande sjösättning begränsas till 3 år, 
räknat från det att båten senast togs upp.  

 Vagnar får ej vara onödigt stora i förhållande till båten, max 80% av båtens längd. 
Dragstången bör vara avtagbar. Även bredden skall beaktas. 

 Vagnar som normalt står i båtskjul, får inte ställas på planerna utan skall snarast 
ställas in efter sjösättning. Tillfällig dispens kan erhållas efter kontakt med 
Hamnchefen. 

 Båtägare som tilldelats plats vid våra bryggor, men som inte haft 
vinteruppställningsplats på våra planer, har inte rätt att under sommarhalvåret 
förvara sin båtvagn/trailer på KSS område.  
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 Vagnar och trailers på våra planer skall vara märkta med namn och telefonnummer 
och vara flyttbara, dvs får inte vara låsta. Allt täckmaterial skall förvaras på vagnen 
så att det följer med vid en flytt av vagnen. 

 Överblivna och ej använda båtvagnar skall tas bort från KSS område inom max 1 år 
på ägarens bekostnad. 

I händelse av att det uppstår kö för erhållande av vinteruppställningsplats på våra planer 
går segelbåt före motorbåt, oavsett motorbåts tidigare kötid. Vid tilldelning av plats ur kön 
gäller att längre kötid går före kortare kötid, i den mån lämplig plats kan erbjudas. 

Styrelsen har rätt att bevilja undantag från detta regelverk. 

 

 

 


