Brukerguide web-løsning for Nes Hageby Båtforening (NHB)
Nes Hageby Båtforening bruker en webløsning fra Havneweb.
https://www.havneweb.no/neshageby/
All brukere d.v.s passive/aktive medlemmer og NHB leietakere vil alle ha en bruker konto i systemet.
Det er viktig å vedlikeholde kontakt og båttinformasjon, spesielt dersom man endrer mail adresse eller
telefon. Med medlem, menes de som har tinglyst rett til båtplass i NHB.
Hvis medlemmer selger eiendomen, må man gi beskjed på postkasse.nhb@gmail.com. Hvis mulig legg
ved kjøpers navn og mailadresse.

Passive medlemmer
Årlig faktura for passivt medlemskap vil bli sendt på mailadressen i systemet.

Aktive medlemmer
Sommerhavn/Vinterhavn
Man skal ikke søke båtplass i sommerhaven eller vinterhavn for hver sesong. Det er bare dersom man
endrer båt og trenger ny plass eller ønsker å si fra seg plassen. Når man er innloget på Min Side, trykk
«Venteliste» til venste på siden for å angi ny ønsket båtplass.
•
•
•

«Venteliste leie 20XX» : Brukes av eksterne leietakere.
«Venteliste fast plass» : Brukes av medlemmer.
«Venteliste vinterplass på vann» : Brukes av medlemmer og leietakere for vinter/boblehavn.
Hvis man ønkser mer strøm enn 200 W i vinterhavn, legges det inn i merknadsfeltet.

Hvis man vil si opp plassen sin går man på «Min Side – Båtplass» og klikker «Gjør tilgjengelig for utleie». I
tillegg sendes en mail til postkasse.nhb@gmail.com
For å ha best mulig belegg i havnen , ønkser vi å tildele plasser til eksterne leietake tidligere enn vi har
gjort til nå. Det betyr at alle endringer må være på plass innen 1. mars for sommerhavnen og 1
september for vinterhaven.
Opplagsplass
Under menyen min side – velg «Venteliste» Nedest på siden «Brukerinformasjon» kan man velge
«Ønsker vinterlagring på land» . I feltet «Vinterlagring info» angir man eget opptak eller kranbil. Her må
man også ønske tidspunkt for evt kranbil opptak. Brukere må oppdatere dette når opptaket nærmer
seg. Det vil bli sendt mail med fristen for å angi dette.
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Eksempel for opplagsplass.
Hvis det er en annen båt enn den som ligger inne i havneweb som skal lagres på opplagsplassen, angis
også type, lengde og bredde i kommentarfeltet.

Betaling
Dette systemet har kobling til regnskapssystemet. Faktura blir sendt på mail, innbetalingene blir
automatisk hentet i banken og faktura blir registrert som betalt. Det er derfor viktig at alle betaler med
KIDnr som står på faktura.
Priser for opplag og havnen finnes også på frontsiden.

Nye leietakere
Disse søker om båtplass ved å velge «Søk Båtplass» til vestre i frontsiden
https://www.havneweb.no/neshageby/

NB: Eksisterende brukere av systemet skal ikke bruke «Søk Båtplass», men logge seg inn i systemet. Ved
problemer med innloggging ta kontakt på: postkasse.nhb@gmail.com.
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