
 
Ansökan om båtplats/Byte av 
båtplats 

     
 
Ansökan skickas till: 
 
Registrator 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
kommun@morbylanga.se  

 
 
Ansökan om båtplats kan ske löpande under året. I mån av plats tilldelas du en båtplats som matchar din ansökan. 
Innan du kan nyttja din tilldelade båtplats ska kontrakt signeras och registreras hos kommunen, samt att 
säsongsavgift ska vara betald. Du disponerar därefter din plats under tiden 15 april- 31 oktober varje år. Kommunen 
hyr ut båtplatsen i befintligt skick. 
 
Dina uppgifter: 
 
Namn 
 
 

Personnummer/Båtkund-ID (om du redan är kund) 

Utdelningsadress 
 

Postnummer  Ort 

Telefon Mobil E-post 
 

 
Önskemål om båtplats: 
 
Önskemål hamn (markera med kryss) 
 

 Färjestaden 
 

 Grönhögen 
 

 Mörbylånga 
Eventuellt önskemål om specifik båtplats i hamnen (skiss över respektive hamn finns på www.morbylanga.se) 

Vilken båtplats har du i nuläget (fylls bara i vid byte av plats) 

 
Uppgifter om din båt: 
 
Längd i meter Bredd i meter Djupgående i meter 

Vikt i kg 
 
 

Typ av båt (segelbåt, motorbåt, eka etc.) Båtmodell 

Särskilda kännetecken (färg på båt, kapell, styrpulpet, båtens namn eller id etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
Din ansökan kommer inte att hanteras om blanketten är ofullständigt ifylld. 
 
 
Datum för ansökan:  _________________________________________ 
 
Underskrift sökande: _________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  _________________________________________ 

Innan du ansöker om båtplats, läs ”Mörbylånga 
kommuns föreskrifter för kommunala 
småbåtshamnar” 
 
http://www.morbylanga.se/Documents/Fritid-
kultur/smabatshamnar-foreskrifter. 

mailto:kommun@morbylanga.se


 
 
 
 
 
Kommunens anteckningar 
 
Ansökan inkom, datum 
 
 

Diarienummer 

Komplett ansökan, datum 
 
 

Kontrakt utskickat, datum 

Kontrakt åter registrerat hos kommunen, datum 
 
 

Säsongsbetalning inkommen, datum 
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