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VILLKOR FÖR ANVÄNDNINGEN AV BÅTFÖRVARINGSPLATSER

Användningen av platsen

1. Vinterförvaringsplatserna får användas under tiden 1.9 – 1.6.
Förvaringsplatserna för året runt-förvaring får tas i bruk 1.9.

2. Tekniska nämnden fastställer villkoren för användningen av båtförvaringsplatserna
för tidpunkten i fråga och den som använder båtförvaringsplatsen bör följa villkoren.

3. På båtförvaringsplatserna får inte något annat än båtar, båttrailrar och båtställningar
förvaras.

4. Båtförvaringsplatsens innehavare ska förse sin båt, båtställningar och trailrar med
sina kontaktuppgifter på ett synligt ställe.

5. Vasa stads kommunteknik  ska utan dröjsmål meddelas om ändringar i
båtförvaringsplatsanvändarens kontaktuppgifter eller andra uppgifter som gäller
båten

6. Staden förbehåller sig rätten att vid behov ändra båtarnas placering på
båtförvaringsplatsen, t.ex. enligt båtarnas storlek.

7. Båten ska placeras på ett lämpligt och omsorgsfullt sätt, så att den inte skadar andra
båtar. Oanvända båtställningar ska placeras på de platser som är reserverade för
dem.

8. Staden ansvarar inte för skador som uppstår på båtarna på båtförvaringsplatserna.

9. Brister och skador som upptäcks på båtförvarningsplatser bör informeras
www.vaasa.fi/feedback

10.  På båtförvaringsplatserna bör allmän ordning och renlighet iakttas.
Maskinreparationer är förbjudna. Iståndsättning av en båt under kort tid är tillåtet.
Skräp ska föras till återanvändningsstationerna om det inte finns avfallskärl på
båtförvaringsplatserna. Kärlen är enbart avsedda för båtägarna.
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Besittningsintrång

11. Det är förbjudet att ha båtar på stadens förvaringsområden utan det tidigare nämnda
tillståndet.

12.  Den som olovligen bemäktigar sig mark som är i någon annans besittning, ska, om
strängare straff för gärningen inte stadgas på något annat ställe i lag, för
besittningsintrång dömas till böter eller fängelse i högst tre månader (strafflagen
28:11). Brottsanmälan kan ske med anledning av att båtar, båtställningar och trailrar
lämnats på förvaringsplatsen efter avslutad vinterförvaringsperiod eller förts dit utan
tillstånd.

13. Båtar, båtställningar och trailrar på vinterförvaringsplatserna för båtar ska ovillkorligen
flyttas bort och platsen städas upp senast 1.6, annars städar staden upp platsen efter
detta datum och debiterar användaren för städkostnaderna. Platserna för året-runt-
förvaring av båtar ska också städas årligen 1.6.

14. Staden transporterar bort båtar, båtställningar och trailrar som övergiven egendom
som har lämnats kvar på förvaringsplatserna utan tillstånd efter att
vinterförvaringstiden är över. Samma förfarande gäller om förvaringstiden inte städats
inom utsatt tid.

15. Staden ger först en uppmaning om flyttning av den ovan nämnda egendomen och
enligt den ska egendomen flyttas bort inom fem dygn från den dag
flyttningsuppmaningen har getts. Ifall ägaren eller innehavaren inte reagerar på
flyttningsuppmaningen utsatt tid, flyttar staden egendomen till sitt tekniska område.

16.  Ägaren eller innehavaren har möjlighet att inom den meddelade tidsfristen lösa in sin
tillvaratagna egendom genom att till staden betala kostnaderna för flyttning, städning
och hantering av egendomen. Om man inte hittar ägaren eller innehavaren eller om
ägaren eller innehavaren inte löser in sin egendom inom den i annonsen utsatta
tiden, övergår ägande- och besittningsrätten till Vasa stad. Staden har rätt att efter
inlösningsdatumet sälja tillvaratagna båtar, båtställningar och trailrar på basis av
anbud. Staden får behålla försäljningsinkomsterna.

17.  Alternativt kan staden i Pohjalainen och Vasabladet kungöra om att tillvaratagna
båtar, båtställningar och trailrar ska flyttas bort inom en viss tid. Hittas inte ägaren
eller innehavaren eller om ägaren eller innehavaren inte löser in sin egendom inom
den i annonsen utsatta tiden, övergår ägande- och besittningsrätten till Vasa stad.
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Staden har rätt att efter inlösningsdatumet sälja tillvaratagna båtar, båtställningar och
trailrar på basis anbud. Staden får behålla försäljningsinkomsterna.


