Välkommen till
Norsholmen
Norsholmen arrenderas och sköts av Upsala Motorbåtsällskaps medlemmar.
UMS är en ideell båtklubb.

Allmänt
Vi hoppas att du kommer att trivas på vår klubbholme och vi ber dig följa ordningsreglerna
samt erlägga hamnavgiften (ej medlemmar) om du stannar över natten.
•
•

•
•
•
•

Låg fart ska hållas i god tid innan norra bryggan passeras för att undvika sjöhävning i
området. Vattenskotrar får inte köras inom hamnområdet utan hänvisas till farleder.
Uppträd hänsynsfullt och hjälpsamt och lämna Norsholmen i det skick du själv vill
finna den. Det är alla medlemmars ansvar att hålla klubbholmen fin. Plocka undan
och ställ i ordning efter dig. Vuxna ansvarar för att barn plockar undan leksaker efter
sig.
Alla sopor ska tas med hem
Gör gärna en insats om du upptäcker något som behöver åtgärdas när du ändå är
här. Om du upptäcker något du inte själv kan åtgärda, eller om du har frågor,
kontakta intendenterna, se telefonnummer på ums.se/norsholmen.
Tystnad bör råda från kl. 22:00 på vardagar och 23.00 på helger i hamnområdet.
Fiske med metspö är tillåten inom hamnområdet

Bryggor, förtöjning
Endast tilläggning med stäv eller akter är tillåten vid bryggorna.

Husdjur
I land ska husdjur alltid vara kopplade samt ej blockera för passage på bryggor.

Eldning/grillplatser/matplatser
Eldning av ved samt engångsgrill är förbjudet inom hela området.
Grillning med kol är endast tillåten på befintliga fasta grillplatser. Självklart ska brandfaran
beaktas, eld och glöd vara ordentligt släckt innan grillplatsen lämnas. Efter avslutad
grillning/måltid ska grillplatsen lämnas i städat skick och vara tillgänglig för andra. Anvisade
eldstäder eller egen grill får inte användas inom området om det råder eldningsförbud i
kommunen. Syftet med förbudet är att förhindra skogsbrand.

Aktivitetsavgift
Du kan ”arbeta” tillbaka UMS aktivitetsavgift (990 kr) på våra fastställda arbetsdagar när vi
öppnar och stänger klubbholmen för säsongen, andra tillfällen sker i samråd med
intendenterna. Dina arbetade timmar fylls i av intendenterna på ditt aktivitetskort.

