
Torrsättningar hösten 2022

Vi har ett nytt bokningssystem från nu.
Länk och instruktioner till torrsättningsbokningen hittar ni längre ner.

Det blir sju lördagar med början 27 augusti. Avmastning måste ske i förväg eller om sista 
tid för dagen bokas i anslutning till lyftet. Mastkran på brygga A användes lämpligen för de 
flesta båtar.

BOKNINGSREGLER

1. BOKA ALLTID TID BREDVID ANNAN BOKAD TID. SÅVIDA DU INTE ÄR FÖRST, 
ALTERNATIVT VILL BOKA DAGENS SISTA TID FÖR ATT DÅ KUNNA MASTA AV. 
TOMTID KAN KOMMA ATT TIMDEBITERAS.
1. AVBOKNINGAR SENARE ÄN ETT DYGN INNAN BOKAD TID DEBITERAS MED 
SJÖSÄTTNINGSTAXA (torrsättning utan bottenspolning).

Det kan komma att kunna bli lite kö då och då, speciellt som också torrsättningar på 
rampen kommer att få ske dessa dagar..

Vill du utnyttja rampen ska du INTE boka tid. Men du kan gå in genom nedanstående länk 
och se hur bokningarna ligger och utifrån dem besluta när du vill komma. Bokade tider 
betyder att det finns bemanning.
Båtar upptagna på rampen ska också spolas.

Förbered din torrsättning. Kontrollera att det finns luft i däck och att du har eventuella 
klossar och att stöttor fungerar.

10.00 - 16.00 är tiderna alla lördagarna och som delas upp i bokbara tider varje timma.

Ingen fakturabetalning. Betalning sker direkt med kort eller swish.

Länk till torrsättningsbokning (vi vet ej hur den fungerar på mobila enheter, men testa 
gärna och rapportera):

https://engewikens-batforening.bokamera.se/

Sidan är ganska självinstruerande. Klicka dig till rätt vecka med högerpilen till höger ovan 
datum. Du behöver ange namn, telefonnummer och mailadress. Du får sedan två mail. det
första erbjuder dig att skapa ett lösenord som kan vara bra att ha om du vill logga in och 
se din bokning. Vill du inte. det, men skulle vilja avboka berättar det andra mailet om hur 
du gör.

Undrar du något är du välkommen att kontakta någon av följande:
Bosse Carlsson        0730-428541
Conny Kristiansen  0704-101750
eller maila
hamnen@engewiken.se
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