
Tyresö Fis kevårdsfören i ng
Hvresdatum

Fylls i och behålles av OKQB Avtal nummer' ffiffi.

Båt nummer:.... .. SBSI Fndasf en Såf per &yfflf.

Aterlämningsdatum:. Klockan:...
Fris båt raed motor {båt 31 & 32}: {TFvf * Tyresö Fiskevårdsförening}"

Medfemr s fFd *) Fris av,ser 0w'lgg
$EK 1ä5: <-Sff dy"qn fftl 0$. SS-24" #$-> SHK äSil-

"' ffi.q{tl$roSkfi 4*SIt#l,ry Pyl.q"qry och rwedfismsr"*r

Alla uppgifter skall vara ifyllda innan nycklar lämnas ut.

Pe rso n n r/Leg iti m ati o n : . . .

Namnteckning:.....

nch riv av. Summa båthyra:

tillfi hmgerskali vara ilfyflilt på avsedd pfrmts i rutan
f'ör erhåillande av medlemspris!!

Hyrbåt förmedlad av OKQ8. Vik i perforerilyen

Tyresö Hyresavtal båt.

Vem får fryra?
tS ån fyllda nch mot uppvisande av Siltig legitimati*n,

Frls båt med motcr {håt 3t & $2}; {TFvtu Tyres* Fiskevårdsförening},

Behålles av kund. Avtal
Medlemsnummer

nummer:161283
Datum

Fis kevårdsförening
Fvll i nedanstående ruta med namn, adress & postadress.

Såt mn: Hyresdaturn.... . Kl:.

Var finns båtarna?
I Albysjön, Tyresö-Flaten, ÖringesjOn, Grändalssjön, Notholmen, Erstaviken och tandholmarna. Se separat kartblad.

Ansvar:
Den som hyr båt ansvarar för:

. all såkerhet i sambånd med båtens anvåndning. Undvik att stå i båten och anvånd alltid flytvåst.
r att motor ej används på båten. Undantag gäller för båtarna i saltsjön där elmotor får anvåndas under förutsåttning att den går att applicera

utan åverkan på båten.
r att åror och öskar finns kvar och år i användbart skick.
o att båt och tillbehör återställes och låses vid brygga/ursprunglig plats med rätt lås. Låset är präglat med samma nummer som båten har.
r att nycklar återlämnas inom avtalad hyresperiod" Den som hyr skall ta redb på uthyrningsstållets öppettider.
r att skador eller andra brister anmåls till uthyrningsstållet eller direkt till kontaktman enligt nedan. Underlåtelse av anmålan kan komma att

medföra ersättningsskyldighet.
r skador skall ersättas av den som åstadkommit skadan. (Efterkontroll kan komma att ske).

Uthyraren friskriver sig från allt ansvar för eventuella olyckor till följd av Wre eller andra omständligheter.

K$ntaktrnän gällande båtarna:
Båttillsyn. Björn Zetterqvist Tfn. 07S-325 6S fi5 eller Sörje Andersson fl70-7$? 3? ?f Ansvarig : S.!*rn Zetterqvi*t

Fiskekort:
Under hyresperioden ingår fiskekort som gåller ftir fske fån båbn för max 3 personer. Fiskekortet ger råttt till hardrcdskapfiske enligrt beståmmelser på

omstående sida. För varje tillkommande person över 16 år (utöver 3st) erfordras separat fiskekort.

OB$! fargerna på baksidan år inte vattensäkra. Det åligger dårför den fiskande att förvara avtalet på ett sådant sätt ått han/hon kan följa gållande

regler. Vattenskadade beståmmelser eller karta utgör ingen förmildrande omständighet vid eventuell övertrådelse mot reglerna.

Ms#ferr! r fFvf, "' Frfs ävser Svrug*
Sf;K 1ä5:- .{ Sygn {00.#0-24,$S,} } $äK 2S0:

*'lvledlernEkcrt skall uppvisas n*h n'ledlemsni- antecknas på denna
avr och nvanstående r"edcvi*ninqsdell

Tyresö Fis kevårdsfören i n g
c/o lnger Johnsson
Målarprinsens väg 13
135 63 TYRESO

Telefon

070-735 31 76

Summa



Ålf nr$irrt

's0mkomplementtillsven5kfskeIag;fskeörordningochavHsvs-ochvatt@yudighetfutfkdade|oreskifogiillerdemabilagarfskeifölel. Obsilera att tiskeredskåpl-metoder sm ej behmdlas i dona bilaga iir Söjudm.
Medd6|astyre|senom:oo|ågenhetårifsk€valtnetteXfisk.ochkåfdÖdofdrekomslavsjukdomarpåfisk.mårldfiskfånga5.fÖrak0mstenavo
ingripande.
Lipplysrrirgarifiskeliågorlturrasav:Nils-OlofAhlår-tfi076-3661385aitematil't K.G.Junetoft,tfn.1123013.
Webbddlc$: www.tvroofisksse

R#ffis$refsr F*irbludef Srdn im cvs$ es f#mri? s$s sr
$onr innehåvår€ åv föreninsen$ hyre*avta{ för båt har du
räit ail under hyresperioden fiska enligt vidstående kårtå.

' Fisk*kartet år grltigt flir max 3 liskands i båren.
o Fiske fäE enbirrt ske från båt enligt nedani'vitJstå*nde

regler"

" Barn fiskar tlitt rrred haneireclskap till r-',*h mecl dot
kaienderår dc i'-]ltl {' år. Dock ei eirasrr-}dd eller trr:ilinc,.

Fiske tiir annans råkning" eller koiyr*iersi*ii verksan:het.
F'iske med st.åndkrok. sa.x eller *nnan ltlrspånd rnekanisk
krok.
Fiske *red xL*tt* eller kastnåt.
Sisk* nred s.k. R.vck.zue. ('tr' ex drag mett {*st {ingiuien.}
krok).
Att salia iän{iad iisk.

Fiskek*rtet skall alltid n:edf*ras vid {iske och kunna uppvisas på tnmodan
fi*ån F i sket il lsv* sman, Pol i sen, Ku sthevakningen el I er T'uilen.

Fiskeh.artu och dess* bestrinrn*lser skall merittiras vid fiske.

Råttigheter"enligt **nat fiskek.*rt får ej *drl*res till cletta kort.

Aunfislqe Insiö Havet
Apniiske med lriåv, möristuga eller agnåi. Agnniit år ha maximal langd om 5 m. Aetrfiske lår ske överallt på föreninsens vaften d& någon .tra Ja

t"landredskap, Hragnod$ & Tnnfling
l-hindrcc]skap" *lax. -1 st. {5st sFqrn fär anvi*rilas vid t'rottenm*te i hal'i:t}

'f

J

Dragrodd- nrax. antal redskap per båt, enligl kafia (spon eller vindor). Redskap lär kopplas till ett bete. UttsbrSda, )tpamvarrer och s.k ln Ja

Trolling, max. antal re.dskap per båt, enlig kana (spön eller vindor). Redskap får kopplas till ett bete. Djuplod tillåtet. Utterbräd4

'tparavaner 
och s-k. planerboards fbrbiudna,

Nej .tra

lUlinirnirnått
Fångad fisk som i längd underskrider nedan angivna mått som skall återutsåttas. Gädda skall återutsåttas om den under- eller överskrider angivna måft- . Detta råknat ffån
nosspetsen till stjårtfenans yttersta spets- Föf gädda gäller också en fångstbegränsning till 3 st per dåg att ta med hem.

Lax 60cm Insjööring 35cm Sik 33crn Ål Fiskeförbud!
Håvsöring 50 cm Gådda 40-75 cm, max 3st per dag Gös 40 cm

Fangad tisk som ej håller Sreskrivet mått skall omedelbart oeh ovillkorligen utslålppas på fångstplatsen.

Fisketiffsvn
FörkonfollavailfskereglertöljssrIisketillsyrsman,Po|isen'KlsttrevakningenochTullenundersokafsk,fLskereökap
beslagfa fisk, redskap och annan egendom inför utredning av olagligt/olovligt fiske.

$'fnndredskap, l"iångr*w & Arugef

Förenlngensbåtar finns nCIrmalt ätt
hyra hos öKftS, Siklöjevägen 3. Tyresö.

SgkA fcrst via vår hernsida under
fiyrbåta r/Förha ndsb*ka.

Tyresö Fisksuårdsfurening
www,tvresofiske.se
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&ffi r'

Risvase
Dragrodd
2 st spön

*&ffi Dragrodd 3 st spön.
ffiIffiffiffi Långrev & Angel.

Dragrodd & Trolling

ffi 4stspön.
Långrev & Angel.

Framstålld av Tyresö Fiskevårdsförening med
publice ri ng srätt en I igt avtal daterat 2Aö 4 -1 2-3A
Kartunderlag
SCopyright Tyresö kommun
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{"JHS: fl In$jsärn& *frr} rirffiKmer#il sä[i8!'tsrmufi t#t" rns{or#ruv*tr] lä}"Ksst


