Ödby Marina AB
559204-2088

Välkommen att teckna dig för en båtplats på Ödby Marina
Den 16 maj köpte Ödby Marina AB hamnen på ÖdbyÖ. Det är en stor händelse för oss som har
båtplats i hamnen. Vi ser en framtid till gagn för ägarna som möjliggör en god kostnadsutveckling.
Vi ser ju gärna att vi som bor i området i första hand har tillgång till båtplatserna. Därför vill vi ge dig
möjlighet att teckna en plats innan vi går ut och erbjuder dem till andra på bred basis.
Det planeras även att byggas ca 100 nya semesterhus strax söder om Ödby Ö, vilket kan komma att
öka efterfrågan framöver när dessa är byggda.
Har du funderat på en plats, men ännu inte bestämt dig så kanske det är ett bra tillfälle nu.
I hamnen finns vattenkranar och tillgång till eluttag. Vattnet ingår i båtplatsavgiften. För tillgång till
servicehuset med toalett och dusch tillkommer en avgift om 500 sek/år. Efter inbetalning av avgiften
kan du hämta nyckeln hos vår hamnvärd. Om du önskar använda ström från eluttagen i hamnen för
hela båtsäsongen så debiterar vi 750 sek för detta.
Sopstation finns inne på den stora parkeringsplatsen och den får du använda.
Vid behov av tillfällig ström från eluttagen i hamnen kan du vända dig till vår hamnvärd Kent Hofling
på telefon 0703-530196 eller övriga i styrelsen. Du kan också vända dig till styrelsen om du har andra
frågor om båtplatserna och hamnen och om önskemål finns om plats för mindre båt typ av
gummibåt.
För gästbåtar som besöker hamnen tar vi en avgift om 250 kr per natt. Avgiften kan betalas via Swish
nr: 1234411526. Vi anvisar plats.
Välkommen att höra av dig till, i första hand, Kent Hofling eller Pierre Chocron, i fall du vill veta mer.
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tfn 0704-244018, pierre@odbymarina.se
tfn 0702-229940, ulljoh14@gmail.com,
tfn 0731-590009, ingmaria.mo@gmail.com,
tfn 0737-197602, Per-Gunnar.Fransen@assemblin.se,
tfn 0705-102140, Lars.Jorstadius@ro-gruppen.se,
tfn 0702-090373, jens.einarson@detabvision.se,
tfn 0703-916262, hammarnas@telia.com,
tfn 0703-530196, kent.hofling@hotmail.se,

Ödby Marina AB, c/o Pierre Chocron, Högsätersgatan 3, 412 62 Göteborg.

