
MAGNARPS HAMNS
BÅTÄGARFÖRENING

INVIGNING AV GÄSTBRYGGAN 
Arbetet med att bygga upp gästbryggan till ett ursprungligt skick är nu klart. 
Nu har vi återigen en fin gästbrygga med angöringsplatser för kortare stunder. På bryggorna finns även nya sittplatser där 
man kan njuta av Magnarps Hamns fina dagar och kvällar.

Det vill vi fira med en ”Bryggfest”
Varmt välkommen ner till hamnen den 20 juni kl 19.00
Föreningen bjuder på lite välkomstbubbel och ser till att grillarna står tända. 
Så samla ihop familjen och kom ner! Medtag egen picknickkorg. 

BÅTSOMMAR I MAGNARP
Båtsäsongen har nu kommit igång och vi i styrelsen vill med detta utskick passa på att skriva ett par rader inför sommaren. 

Det är glädjande att se hur hamnen nu lever upp med mer folk och rörelse för varje dag som går. Snart är högsäsongen här 
och vi hoppas på många fina dagar och kvällar för båtturer och andra aktiviteter i vår kära hamn. 

För information om och från föreningen i sommar kikar du enklast in på vår hemsida: www.magnarpshamn.se
Missa inte att heller att alltid ha de senaste uppdateringarna genom att följa oss på facebook: @magnarpshamn

Behöver du komma i kontakt med oss i styrelsen mailar du till: info@magnarpshamn.se

Vi önskar dig en riktigt skön båtsommar!

Styrelsen
gm
Michael Krüger

ANMODAN ATT SKICKA IN FÖRSÄKRINGSBEVIS!
I takt med att trafiken ökar i hamnen ökar också risken för olyckor och skador i hamnen, både på egna och andras 
egendomar. 
Alla föreningsmedlemmar som har kaj- eller landplats i Magnarps Hamn skall enligt föreningsstadgan §8 ha en giltig 
båtförsäkring som också täcker ansvarsförsäkring.  

Vet du med dig att du ännu inte skickat in en kopia på försäkringsbeviset till föreningen är det hög tid att göra 
det nu. 

Detta gäller alla båtar i hamnen som skall vara på plats senast den 1 juli varje år. Försäkringsbeviset skall avse båten som 
ligger på din plats och skall ägas av dig som medlem. 

Du skickar beviset digitalt till: info@magnarpshamn.se 
Senast den 30 juni behöver vi ha in ditt försäkringsbevis. Har du frågor om din försäkring eller saknar en digital kopia 
kontaktar du i första hand ditt försäkringsbolag. 
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