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Hei 
  
Det har blitt etterspurt litt statistikk for plassene på Holmlia båtforenings brygge. 
  
Her er litt statistikk fra Havnekapteinen for den bryggen vi har i Holmlia båtforening. Når det gjelder 
andre spørsmål som har fremkommet (nye brygger), viser jeg til formannens e-post til dere alle av 18. 
januar 2008. 
  
Vi har 25 fullverdige plasser. Den 26. plassen ligger helt inne ved landgangen. På den 26. plassen går 
det bare en liten båt. I året 2004 kjøpte båtforeningen ut 3 innskuddshavere. 3 nye ble dermed tildelt 
innskuddsplasser i 2005. Disse hadde ansiennitet fra 1999.  
  
Det har i snitt, hvert år, vært 2 innskuddshavere som ikke har ønsket å bruke plassen sin. Dermed har 
vi hatt 3 fullverdige plasser til utleie, pluss den lille plass nr. 26. Disse 4 utleieplassene har gått til de 
som har søkt leieplass og de med lengst ansiennitet har fått plass først. Sommeren 2007 fikk alle med 
ansiennitetsnummer frem til 2001-387, som hadde søkt plass, tilbud om plass ved sesongstart. 
  
Utover sommeren solgte enkelte båtene sine, eller flyttet båtene sine fra bryggen. Etter hvert som 
plassene ble frigitt, tok jeg kontakt med nestemann på ansiennitetslisten og tilbød plass. Det er ikke så 
populært å bli tilbudt plass midt i sesongen, men det er havnekapteinens mål at ingen plasser blir 
stående tomme. Alle de 15 som sto på søkerlisten for båtplass, og som hadde båt som passet ledig 
båtplass, ble kontaktet i juli og begynnelsen av august 2007 for tilbud om plass ut sommersesongen. 
  
En slik plass ut sesongen er det vi kan tilby dem som har kort ansiennitet. Jeg tilbød cirka 6 plasser i 
sesongen til de som sto på venteliste. Av de 15 på ventelisten avviste mange tilbudet siden de 
allerede hadde skaffet plass for sesongen et annet sted.  
  
Det er viktig å merke seg at kun de 9 ytterste plassene, med 8 meters utriggere kan håndtere båter på 
rundt 36 fots lengde. Resten av plassene (16 stk) kan teoretisk greie 27 fots båter (6 meter utriggere). 
Et puslespill må legges for å plassere båtene etter bredde. Nå øker båtstørrelsene, ikke bare må 
bredden tas hensyn til, men også begrensningene vi har på lengdene i forhold til utriggere og plassen 
over til Bekkelaget BF. Det er viktig at vi ikke mister noen båtplasser på grunn av økte båtbredder på 
medlemmenes nye båter. De 25 (26) plassene våre må ikke minskes i antall. Vi prøver å være så 
fleksible som mulig med tanke på lengde og bredde, men fendere må det ihvertfall være plass til. 
  
Min politikk for plasstildelinger, som havnekaptein for bryggen, er at de som er innskuddshavere skal 
være trygge på at plasstildelinger skjer på en logisk og forutsigbar måte. Videre skal de som søker 
leieplass vite at plasstildeling skjer meget rettferdig og så strengt som mulig etter ansiennitet. 
Ansiennitetskravet kan bare fravikes i spesielle tilfeller, for eksempel der vi ikke har plass til aktuell 
båtstørrelse. Den som mister mulighet for leieplass på grunn av båtstørrelse vil bli meget godt 
informert av havnekapteinen. Hele prosessen kjøres åpent og alle som føler seg forbigått må straks ta 
kontakt med havnekaptein. 
  
Av totalt 110 medlemmer i Holmlia båtforening bor 57 stykker (52%) utenfor Holmlia. 
  
Med vennlig hilsen 
  
Atle Årnes 
Havnekaptein 
Holmlia båtforening 
  
 


