BOAT RENTAL IN SWEDEN

Vid återlämning av Northman Nexus 870
1. Innan ni angör marinan: Töm septiktanken vid någon av
tömningsstationerna. Exempelvis Grundsunds gästhamn (Norra sidan av
kanalen), Lysekil, Ellös m.fl. se hamnkartan.azurewebsites.net på webben
för fler stationer längs kusten.
2. Förtöj båten säkert vid bryggan nedanför butiken / bastun (om ni inte
fått andra instruktioner om tilläggning)
3. Hissa upp motor
4. Städa ur båten (se separata städinstruktioner)
5. Stäng av all elektronik (stereo, värmare, plotter etc)
6. Stäng av gasolen via reglaget på gasoltuben i stuvfacket
7. Slå av samtliga huvudbrytare
a. På huvudpanelen vid dinetten
b. Vid förpiken, framför skottet mot salongen
c. Slå av (ned) brytaren för ankarspelet (Röd brytare under
landströmsuttaget på styrbordsidan, bakom förarplatsen).
8. Sätt på alla kapell
9. Lås fast båten i bryggan med medföljande kätting
10. Lämna nycklar till personalen i butiken.
Efter genomförd efterkontroll av båten får ni tillbaka depositionen via
banköverföring eller på bankkort.
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Städinstruktioner vid återlämning av Northman Nexus 870
1. Töm båten på er packning
2. Släng sopor och returburkar / returglas / pant i sopstationen intill
vägbommen (Ni behöver den blå IR taggen för att öppna dörren)
3. Töm kylen och torka ur
4. Torka av spis och ugn
5. Diska, torka och ställ in all disk på sin plats
6. Torka av alla bänkytor i och omkring pentryt, salongen samt på toaletten
7. Rensa ur och torka av utrymmet vid förarplats och sittbrunn.
Punkt 3 – 6 kan, om avtalat i förväg, utföras av personal på marinan till en
kostnad på 1500 sek. Båten ska då lämnas senast klockan 13.00. Observera att
båten ska vara helt utrymd och klar så att personalen kan påbörja städning
klockan 13.00.
Om ni städar själva ska båten vara utrymd, städad och klar klockan 17.00.
Sedan debiteras en förseningsavgift på 750 kr per påbörjad timme, detta
eftersom personalen då måste stanna längre än normal arbetstid.
Faciliteter på marinan
Dusch (5-kronor för varmvatten) och toalett finns under balkongen vid butiken.
Den blå IR taggen ger även tillgång till servicehuset, mittemot sopstationen. Där
finner ni ytterligare toaletter och duschar men även tvättmaskin och
torktumlare (polletter säljs i butiken) samt diskbänk.

I anslutning till tankstationen finns även ett café med uteservering.
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