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HYRESVILLKOR  VARVSPLATS 

Följande villkor gäller för hyra av varvsplats i Motala Segelklubbs varvslokaler. 

1. Hyra 

1.1. Kostnaden för hyra av varvsplats framgår av mellan hyrestagaren och 
hyresvärden upprättat kontrakt eller av den taxa som styrelsen fastställt. 

2. Brandsäkerhetsvillkor 

2.1. Rökning är förbjuden i och utanför varvsbyggnaden. 

2.2. Verktyg eller utrustning som för sin funktion behöver eller skapar öppen låga får 
inte användas i eller utanför varvsbyggnaden. 

2.3. Verktyg eller utrustning som kan skapa gnistbildning får inte användas i eller  
anslutning till varvsbyggnaden. 

2.4. Hyvel- och sågspån, avskrapad färg eller fernissa, damm från slipning, färgrester,  
oljerester och annat skräp skall innan hyrestagaren avslutar ett arbetspass 
städas upp och tas om hand. 

2.5. Användande av linolja eller annan naturolja, färger och fernissor skall ske på ett 
sådant sätt att risk för brand minimeras. 

2.6. Det åligger hyrestagaren att vidta sådana åtgärder att byggnaden eller annan 
egendom inte skadas av brand.  

2.7. Lösningsmedel, brandfarliga vätskor, använda trasor och penslar får inte 
förvaras i lokalen då hyrestagaren inte själv är i varvslokalen.  

2.8. Använda trasor, penslar, lösningsmedel och andra kemikalier skall tas om hand 
samt förvaras på ett sådant sätt att brand inte kan uppstå. Läs bruksanvisningen 
noga och rätta dig därefter. Ett gott råd är att slänga oljeindränkta trasor och 
penslar i en hink med vatten över natten och därefter kasta dem. Hinken skall 
förvaras utomhus ej i lokalen. 

3. Elinstallationer 

3.1. Hyrestagaren får inte göra ingrepp i befintliga elinstallationer.  

3.2. Hyrestagaren får utöver att dra skarvsladdar från befintliga eluttag inte göra 
några egna elinstallationer. 

4. Brukande av maskiner 

4.1. Hyrestagaren får inte utan Varvschefens tillåtelse förändra eller laga de 
maskiner som finns i Varvet. 
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4.2. Brukande av maskiner i varvslokalen sker på egen risk. Vissa av maskinerna är 
ålderdomliga vilket medför att de kan sakna väsentliga säkerhetsanordningar. 

5. Arbete i lokalen 

5.1. Allt arbete i lokalen sker på hyrestagarens eget ansvar och risk. 

5.2. Det åligger hyrestagaren att kontakta övriga hyresgäster innan arbete som kan 
medföra spridning av damm, giftiga gaser eller ångor samt lukt utförs.  

5.3. Detsamma gäller om hyrestagaren har för avsikt att använda giftiga eller 
allergiframkallande ämnen. Tänk på att även båtägare kan vara allergiker. 

5.4. MSK rekommenderar att allt arbete med borttagning av bottenfärg eller annan 
giftig färg sker utomhus innan båt ställs in i varvslokalen. 

6. Försäkring 

6.1. Hyrestagaren skall tillse att hans båt är försäkrad. 

7. Städning 

7.1. Förhyrd plats i varvslokalen skall hållas städad. 

7.2. Ingen egendom får försvaras på sådant sätt att tillträde till lokalen eller 
maskiner förhindras eller försvåras. 

7.3. När hyrestagaren lämnar lokalen skall denna städas. Städningen skall godkännas 
av varvschefen. 

7.4. Godkänns inte städningen åligger det hyrestagaren att utge ersättning för 
kostnaden för städning. MSK debiterar för det fall städningen kan utföras av 
medlemmar 450 kr/tim.  

8. Ersättningsskyldighet 

8.1. MSK äger rätt till ersättning för åtgärdande av elinstallationer som har 
förändrats av hyrestagaren. 

8.2. MSK äger rätt till ersättning för åverkan på maskiner och inventarier. 

8.3. MSK äger rätt till ersättning för reparation eller inköp av nya maskiner för det 
fall hyrestagaren genom vårdslös användning har skadad utrustningen. 

8.4. Ersättning utgår med en timersättning om 450 kr/tim samt den kostnad som har 
uppkommit för åtgärdandet. 

9. Allmänna råd 
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För allas trevnad håll rent och snyggt kring Dig. Tillse att Du pratar med övriga 
hyresgäster innan du ändrar maskininställningar eller gör något arbete som påverkar 
övrigas möjligheter att jobba i varvet. 

10. Personuppgiftsbehandling 
10.1. Lämnade personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med MSK:s 

policy om användande av personuppgifter. 

 

Styrelsen i januari 2019 
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