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Viktiga aktiviteter
Vårbryggdag Grupp 1
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Höstbryggdag

15/5 kl. 11.00-12.30
15/5 kl. 13.00-14.30
1/6 tom 25/8
18/9 kl. 14.00-16.00

HEMSIDA
Använd den för att få information om föreningen.
Där finner du båtplaner med telefonnummer, protokoll från styrelsen
etc www.korshamn.eu

UTHYRNING AV BÅTPLATS I ANDRA HAND
Medlem som hyr ut båtplats i andra hand till annan medlem ansvarar
för detta själv. Den medlem som hyr ut skall till styrelsen meddela vem
som hyr platsen och typ av båt, vi behöver kontaktuppgifter såsom
namn, mobil och e-postadress.
Den medlem som hyr ut plats till icke medlem måste gå igenom
styrelsen, inga uthyrningar får ske till icke medlem utan styrelsens
vetskap samt att KBF skall upprätta ett tillfälligt medlemskap. För båda
alternativen ovan gäller att den som hyr plats i andra hand inträder sig
ansvar för att delta på bryggdagar och vakt, uteblivet deltagande
debiteras med avgift till båtplatsinnehavaren.

RENT & SNYGGT I VÅR HAMN !!
Låt oss hjälpas åt att hålla Korshamn fritt från plastskräp. Under de
senaste åren har vi sett en ökad plastnedskräpning i viken. Om vi alla
hjälps åt att plocka med oss både vårt eget och influtet/kvarglömt
skräp kan vi hålla hamnen ren. För att förenkla sätter vi upp
påsdispensrar vid huset samt krattorna, ta en påse och plocka med det
du ser. OBS! lägg inte skräpet i holkarna för plastpåsar utan ta med det
upp till vår soptunna i början av stigen.

MÄRKNING AV BÅTAR
Det är viktigt att alla med båtplatser märker sina båtar med sitt
andelsnummer.
Märkningen skall sitta tydligt placerat i fören.
Tänk på att även tillfälliga båtplatsnyttjare skall märka båten med Ditt
andelsnummer om Du hyr ut i andra hand.
Det händer att båtägare lägger sig på fel båtplats, vilket gör det svårt
att identifiera vems båten tillhör.
Styrelsen kommer under säsongen kontrollera att detta efterföljs.

BRYGGDAGAR
I år blir det motsvarande upplägg som förra året på vårbryggdagen pga
Corona. Vi kommer att dela upp oss i två separata grupper för att
minska antalet deltagare samtidigt.
Det kommer att gå ut ett separat utskick på gruppindelningar och tider.
Vi uppmanar de som är i riskgrupp eller känner sig det minsta dålig att
stanna hemma. Ni skall sända ett mail till teresa.enander@gmail.com
och meddela om ni uteblir. Vi kommer inte att ha någon grillning på
vårbryggdagen, vi kommer se till att det finns dryck på plats.
Vi hoppas att det återgår till det normala och att vi till höstens
bryggdag kan köra på som vi brukar. Vi återkommer om detta inför
hösten. Vi ser fram i mot att ses i viken!
De medlemmar som fyller 65 år var vänlig att meddela detta till
styrelsen så vi kan notera i vårt medlemsregister. Har du redan
meddelat tidigare behöver Du inte meddela detta på nytt.
AVPRICKNING DELTAGANDE PÅ BRYGGDAGAR
Ett förtydligande när det gäller deltagande på bryggdagar.
Om man som medlem hyr en båtplats av en annan medlem så är det
viktigt att man prickar av sig själv samt den man hyr av. Dvs man
prickar av i två rutor, detta för att den man hyr av inte skall få en avgift
för utebliven medverkan.
TOALETTER
En toalett med åtkomst från utsidan och en toalett med åtkomst via
klubbhuset.
Toaletten från utsidan är försedd med ett kodlås med samma kod som
in till klubbhuset. Kod publiceras inte här, endast i medlemsutskick
Detta lås har inte automatisk låsning för att inte riskera att bli inlåst,
använd haspen för att låsa när du är på toaletten. Det är viktigt att när Du
lämnar toaletten låser efter dig, tryck stjärna (*) för att låsa.
Håll toaletterna rena efter er och följ de instruktioner som gäller
förbränningstoaletter.
Tydliga instruktioner finns anslagna på respektive toalett.
Följs inte instruktionerna så kommer toaletterna att sluta fungera
MILJÖREGLER
Håll Er informerade om vilka miljöregler som gäller för vår badvik.
Miljöregler finns med i detta utskick.
Finns även på vår hemsida www.korshamn.eu

1. Styrelsearbetet 2021
Arbetet kommer att fokuseras på de uppgifter som stämman den 29 nov 2020 antog via e-post
godkännande:
Genomföra beslutad handlingsplan enligt följande;
•
•

Efter genomgången dykinspektion under gångna säsongen framkom i rapport att en del
kedjor och fästen börjar bli slitna. Styrelsen har tagit in en offert för att åtgärda detta.
Kostnad ca 60 000 kr
Förbättra gånglejdare samt infästningar för fäste av båtar (ringar) cementan

•
•
•

Yttre inre viken
Reparation av rostfria fästen på båtplatser längs ut
Nya bärreglar behöver monteras
Byta och komplettera infästningar i berget (kedjan till fäste av båtar

•
•
•
•

•

Yttre viken
Fortsätta att ersätta slitna träbalkar på pontonbryggorna samt montera ett nytt fäste för
badstege på vågbrytare.
Montera förtöjnings fästen med genomgående bultar i samband med byte av träbalkar.
Montera ny stolpe för livboj stora stupet
Tvätta bort graffiti på berget lilla stupet.
Hamnbod

Planeras att målas om under kommande säsong, ta bort anslagstavla

•
•

Klubbhuset
Ventilation klubbhuset mer friskluft
Luftrör till toa nya tilluft som är större enligt instruktioner.

•

I övrigt fortsätta underhålla klubbens tillgångar.

Planerade arbeten och underhåll skall finansieras av normal budget.
Styrelsen har avsatt 160 000 kr till dessa åtgärder
Båtplan
Om Du som båtplatsinnehavare har några önskemål eller förändringar du vill framföra så är Du
välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Om du i detta utskick av Båtplan finner några
direkta felaktigheter så är vi tacksamma för Din medverkan att snarast meddela oss.
Tack på förhand!
Hytter
Arbetet med att inventera behovet av renovering fortgår. Vi kommer att ta kontakt med berörda
hyttägare, såvida inte dessa självmant sätter igång renoveringen eller meddelar att hytten är till
salu. Fredrik Arngården som adjungerad hamnkapten ansvarar för hyttärenden.
Medlemsaktiviteter
Vårbryggdag:
Vakthållning:
Höstbryggdag:

15 maj 2 grupper se separat utskick
1 juni till 25 augusti
18 september

2. Styrelse och Fördelning av styrelsearbetet
Styrelsen består av följande personer och Du är välkommen att kontakta enligt nedan
Ansvar
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn
Pether Nordström
Carolina Molse
Teresa Enander
Carlos Wieslander
Magnus Hobell
Anders Björling
Fredrik Arngården
Hravn Forsne
Roger Gebauer

Suppleant
Suppleant

Linda Falkenberg
Mariann Capocci

Tel 1

031-930378
031-932621
031-933465

031-933379

Tel 2
0768-318080
0704-836568
0739-178691
0739-026237
0704-299004
0739-420932
0706-426248
0733-644816

E-post
pether.nordstrom@propoint.se

0709-922799

gebauer.roger@gmail.com

0722-191936
0706-363080

linda@falkenberg.mobil
mariann.capocci@gmail.com

Carolina.molse@gmail.com
teresa.enander@gmail.com
carlos.wieslander@volvo.com
magnus.hobell@gmail.com
anders.bjorling@live.se
fredrik.arngarden@gmail.com
hravn.forsne@gmail.com

KBF 2021 Ansvarsfördelning i styrelsen
PN =
TE =
CM=
MO =
AB =

Pether Nordström
Teresa Enander
Carolina Molse
Magnus Hobell
Anders Björling

Område

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot Hamnkpt
Ledamot

Aktivitet
Bryggdagar

Båtanläggningar
i inre och
yttre viken

Taskforce
Löpande

Bryggor
Badanläggningarna trappor
renhållning
Hus

Hamnbod
Klubbhus

Ekonomiska
transaktioner

Löpande
administration

Bokföring

Medlemsärenden

CW = Carlos Wieslander
FA = Fredrik Arngården
HF = Hravn Forsn
RG = Roger Gebauer
MC= Mariann Capocci
LF= Linda Falkenberg

Ledamot Hamnkpt
Ledamot Hamnkpt
Ledamot Hamnkpt
Ledamot Hamnkpt
Supleant
Supleant

Uppgift
Planering o förberedelser
Arbetsledning
Grill

Ansvarig 1
Hamnkaptener
Hamnkaptener
PN, MO

Ansvarig 2

Planering o förberedelser
Arbetsledning
Rep o underhåll
Tillsyn
Spontana medl kontakter
Kontroll
Reparation
Rensning
Skyltar

Hamnkaptener
PN/AB/MO
Hamnkaptener
Hamnkaptener
Alla
Hamnkaptener
Hamnkaptener
Hamnkaptener
Hamnkaptener

Alla

Rep o underhåll

AB

Alla

Kassa-bank
Faktureringsunderlag
Fakturera medlemmar
Fakturera badavgifter
Följa upp faktureringen
Betala leverantörer
Betala arvoden
Betala skatter o Avgifter
Kontakt med Byrå

TE/PN
PN
PN
PN
TE
PN
TE/PN
PN
TE/PN

Bokföring
Kvartals o årsbokslut
Kontakt med Myndigheter
Deklaration
Hemsida
e-mail
Medlemsregister
Medlemsärenden
Vaktlista
Tillfälliga nyttjare
Båtplatsärenden
Hyttärenden
Korrespondens
Utskick

Byrå
Byrå
PN/JH/AB
Byrå
PN/TE/CM
PN/TE
PN
PN/TE/CM
PN
Hamnkaptener
Alla
Alla
PN/TE/CM
PN

AB

MO,
Alla

TE
TE
TE
PN
TE
TE
PN
PN
PN/TE/AB
PN

Alla

3. Vakthållning/Bryggdagar
Årsmötet och Styrelsen har beslutat att vakthållning skall bestå av två vakter per tillfälle.
Vakthållning börjar den 2/6 och avslutas 26/8. Vi vaktar inte på söndagar o måndagar.
Vaktlistan 2021 finns i detta utskick.
Beslutet är att medlemmarna bli mer motiverade av vaktuppdraget genom att vara mer delaktiga i
hamnens skötsel.
• Ta större ansvar för viken – städa. Ösa Hamnkaptensbåten, allmänna smärre göromål
som tilldelas av styrelse eller hamnkaptener, t.ex. målning, byta lampor, reda ut en tamp,
etc.
Ny kod till klubbhuset
Slå xxxxxx för att öppna. Dörren låses automatiskt när du stänger.
(Kod finns endast med i mailutskick till medlemmar)
•
•

•

Styrelsen befrias från Vaktansvar.
Medlemmar över 65 år deltar frivilligt på bryggdagar. Den som vill avstå kontaktar
styrelsen. Notera att vi med största glädje välkomnar alla medlemmar över 65 att delta på
Bryggdagar. Det vi erbjuder är möjligheten att avstå då ni förmodligen redan lagt så
många timmar i viken att ni med all rätt kan befrias om det skulle bli en börda! Den som
vill avstå kontaktar styrelsen senast en vecka före vårbryggdagen.
Utebliven vakthållning respektive bryggdagar debiteras enligt stämmobeslut.

•

OBS! Du som tidigare meddelat att du är +65 och inte har plikt att närvara på bryggdagar
behöver inte meddela detta igen!

•

OBS! Vakten måste pricka av sig på vaktlistan i klubbhuset. Om ni glömmer detta så
kommer ni att bli fakturerar straffavgift på 300 kr.
Om ni kommer ner till viken och klubbhuset är uthyrt och det är folk där under kvällen kan
man bara ta en kort tur i hamnen och därefter pricka av sig på vaktlistan och därefter gå
hem.

4. Båtregler
Bifogat detta utskick finns båtregler 2021.
Några korta påminnelser är:
• Båtplatsstorlek på stångbojsplatser begränsas till 8,0 meter som Maxlängd,
2,8 meter som Maxbredd och en Maxvikt på 2,5 ton.
• Uppdaterade förtöjningsregler;
o Stångbojar: Alltid RAKA akterförtöjningar med eget block bak på bojen samt
aktertampen fäst i bryggan. Dämpare endast på förtöjningarna mellan båtens för
och brygg.
o Alla platser med bojförtöjning: På boj skall förtöjning endast ske i öglan i tampen
eller i kättingen under bojen. Aldrig i bojens under ögla eller i eventuellt schackel
mellan boj och tamp eller kätting.
o Tydliga instruktioner finns i detta utskick.

5. Båtplan
Om du hyr ut till en medlem i Korshamns badförening behöver informera styrelsen om vem som
du hyr ut till du som båtplats innehavare ansvara för att informera den som hyr av Dig vilka regler
som gäller tex vakthållning, båtregler (medföljer detta utskick) märkning av båt samt deltagande i
bryggdag.
Tänk på att avgiften för utebliven vakt respektive höstbryggdag sänds till ägaren av båtplats/hytt.
OBS!
Du som hyr en båtplats av en annan medlem
Tänk på att pricka av deltagande både för dig själv men även för den du hyr av. Glömmer du
detta så kommer den du hyr båtplatsen av få en avgift för utebliven medverkan.

Om du hyr ut till en icke medlem i KBF måste du meddela styrelsen vem som hyr samt
adressuppgifter, detta för att vi skall kunna teckna ett tillfälligt medlemskap med den som hyr
platsen.
Avgiften är 1 000 kr för detta. Du är också skyldig att informera om klubbens regler.
Glöm inte att meddela vilka datum som gäller för Din båtplats när det gäller vaktdag och
bryggdagar.
Det ligger i båtplatsinnehavarens ansvar att meddela den som hyr i andra hand om regler, vakter,
bryggdagar etc. Styrelsen tar ingen aktiv del i denna överenskommelse. Alla avgifter, förutom
Tillfällig medlemsavgift, faktureras till båtplatsinnehavaren.
Vill du ha en extra uppsättning av detta utskick för att lämna till en tillfällig medlem så kontakta
styrelsen.

6. Avgifter och faktura 2021
Avgifterna framgår av tabell nedan.
Din faktura är baserad på tillgängliga uppgifter om båtplats, badhytt, vinterförvaring och frånvaro
på vår-och höstbryggdagen resp. vakthållning 2020. Om uppgifterna inte stämmer, var vänlig
meddela så vi kan ändra i våra register och sända dig ny korrekt faktura. Faktura med
medlemsavgifter, båtplatsavgifter och eventuella avgifter för utebliven vakt respektive bryggdagar
kommer att ske under maj månad.
OBSERVERA! det är inte tillåtet att ändra belopp på utsänd faktura, meddela vår kassör om det
är några felaktigheter så vi kan sända en ny ersättningsfaktura.

AVGIFTER 2021
Beslutade vid årsmöte
Allmänna avgifter

Avgift kr

Momsfri
Momsfri
Inkl moms
Inkl moms
Båtavgifter inre viken

Medlemsavgift medlem
Avgift tillfällig medlem
badavgift ej medlemmar
Hyra klubbstuga

400
1 000
300
500

Inkl moms
Inkl moms
Inkl moms
Inkl moms
Inkl moms

pl 2-18
pl 19-34
jolleställ
laserplats framför klubbhuset
vinterförvaring

2 050
2 050
350
500
350

Badhytter
Momsfri
Båtavgifter yttre viken

hyttarrende

300

Inkl moms
Inkl moms
Inkl moms
Inkl moms

Plats 35-106
Svaj 1- 12
Svaj 13- 14
V-Skär 1-2

2 050

Inkl moms
Avgifter uteblivet deltagande

Skär 1-2

1 250

Momsfri
Momsfri
Momsfri

bryggdag höst
bryggdag vår
vakthållning

1 250
2 500
1 650

500
500
300

7. Klubbstugan
Hoppas Ni tar chansen att använda vår stuga för egna aktiviteter. Du bokar enklast genom vår
hemsida www.korshamn.eu använd länk www.bokamera.se/korshamn
Behöver du hjälp går det bra att kontakta Anders Björling i styrelsen, anders.bjorling@live.se

8. Medlemsaktiviteter
Vårbryggdag
Vakthållning:
Höstbryggdag:

15 maj 2 grupper start 11.00 respektive 13.00
1 juni till 25 augusti
18 september kl.14.00-16.00 avslutas med grillning

9. Att tänka på
•

Märkning av båtar – Se till att Din båt eller Din hyresgästs båt är märkt med Ditt eller
hans/hennes andelsnummer i KBF

•

Förtöjning – alla båtar skall vara korrekt förtöjda, be om hjälp från hamnkaptenerna om Du
är osäker på hur man gör. Se bifogad bilaga med förtöjningsregler

•

Vakthållning – Se bifogat vaktlista och vaktinstruktion.
Glöm ej att pricka av er på vaktlistan annars faktureras ni som frånvaro.

•

Alla som deltar på Bryggdagar måste pricka av sig på närvarolistan. De som glömmer
detta kommer att bli fakturerade för icke närvaro vilket är onödigt.

Styrelsen i KBF önskar Er alla en härligt bad- och båtsommar!!

Bilagor:
• Båtregler
• Miljöregler
• Båtplan
• Vaktregler
• Vaktlista
• Instruktion Förtöjning

Båtar i Korshamnsvikarna - Regler för säsongen 2021
Syfte och Ansvar
Syftet med dessa regler är att minimera risk för skada på båtar och våra anläggningar och att med bättre
ordning och reda skapa ökad trivsel för alla.
Medlem som disponerar båtplats är ansvarig för att nedanstående regler respekteras och följes.
Om något är oklart vänligen kontakta hamnkapten eller någon av styrelsemedlemmarna.
Märkning
Varje båt/flytetyg, oavsett om den är förtöjd i inre viken, vid pontonerna, ligger på svaj, mot skären eller
förvaras på land- sommar eller vinter skall vara märkt med medlems andelsnummer i KBF. Märkningen
skall kunna observeras från brygga och vid förvaring på land. Det går bra att använda olika märkdekaler
med en tydlig siffra. Även ”Tillfälligt nyttjare av KBF:s anläggningar" är skyldiga att markera sina båtar
enligt ovan med det tillfälliga andelsnummer som delas ut i samband med kontraktsskrivning.
Förtöjning i inre viken
• Fören skall förtöjas i 2 bergöglor, med fjädrande avlastning på förtöjningsgodset
• Det är inte tillåtet att förtöja i brygg-gångar. Obelastad hoppiland lina accepteras
• Aktertamp, skall förtöjas under bojen med fjädrande avlastning.
• Se till att bojen är ren från havstulpaner. En bit kätting närmast boj rekommenderas
• Lämpliga fendrar skall användas! Häng dem ej för högt! Hur ser din grannbåt ut?
• Kulor i stor dimension rekommenderas. Ger bättre skydd, rätt hängda från relingen!
Förtöjning vid pontonerna/Stångbojarna
Varje båt skall ha 2 fjädrande förtöjningar i fören samt 2 parallellt längsgående förtöjningar från aktern till
stångbojarna. Akterförtöjningar skall vara hårt dragna så att båten ligger väl sträckt. Man kan med fördel
använda sig av s.k brytblock som fästes på stångbojarna. Med hjälp av dessa kan man spänna upp båten
från land. Båten förses dessutom med minst två fendrar av lämplig storlek på vardera sidan. För mera
detaljer se detta utskick eller anslaget vid hamnboden.
Förtöjning på svaj
Skall göras med avfjädrad tamp, med skyddande plastöverdrag under boj. Tamp, skall förtöjas under
bojen med fjädrande avlastning. OBS får absolut inte förtöjas i toppen av bojen eller i bojens anslutning
mot förankringstamp eller lina.
Kontrollera beväxning under boj! Havstulpaner! Kätting får ej användas! Kan skada boj-förankring!
Förvaring på land från vår- till höstbryggdagen
Laserjollarna skall placeras framför klubbstugan, segelbrädor och andra mindre flytetyg skall placeras på
ställningarna. Inga båtar får placeras eller förvaras på Cementan, slipen eller området runt hamnboden.
Se anslag
Förvaring på land från höst- till vårbryggdagen
Vinterförvaringen får inte hindra normal passage eller blockera slipen och området i slipens förlängning
upp till klubbstugan. Förvaring på Cementan skall ske så att upptagning, förvaring och sjösättning av
badbryggorna inte hindras. Se anslag
Vakthållning
Vaktlistan för 2021 är baserad på att alla medlemmar med båtplats och badhytt eller laser/jolle har
vaktplikt vilket innebär att medlemmarna själva vaktar eller vid förhinder ansvarar för att det finns
ersättare.
Överträdelse av dessa regler (ref. KBF Stadgar)
Omärkta, felförtöjda och felplacerade båtar/flytetyg kommer att betraktas och behandlas som
sjöfynd/hittegods. Kostnad för skador på bryggor och bojar förorsakade av felaktig förtöjning kommer att
debiteras ansvarig medlem.
Korshamns Badförening, Styrelsen

Miljöregler
Korshamns badförening Ek. För. (KBF)
För att på bästa sätt värna om vår fina vik och säkerställa att vi som medlemmar i
föreningen gör vårt yttersta för att följa de miljökrav som ställs på en Bad & Båtförening
idag, följer här riktlinjer att förhålla sig till vid brukande av anläggningen. (MR 2014-3 1:1)
•

Tvätt av båt:
Tvätt av båt får ske på gräsplan eller i direkt anslutning till jollerampen. Endast
tvättning av
skrovsidor eller insidor får ske, och då med tvättmedel som är skonsamt mot
miljön.(såpa).
Skrapning och slipning av bottenfärg är förbjudet i viken.
Föreningen har tillsvidare ett muntligt avtal med Kullaviks Båtvarv, att medlemmar
ur KBF får bruka godkänd tvättanläggning hos dem mot ersättning.
Enl. lag är det förbjudet att bottentvätta båt vid ej godkänd anläggning, t.ex. hemma.

•

Bottenmålning:
Bottenmålning av ekor eller jollar får ske på gräsplan. För att undvika färgspill ska
området
under, eller runt båten vara väl täckt. Medlem får själv ombesörja att det är rent och
snyggt samt att eventuellt skräp tas hem efter utfört arbete.

•

Vid oljespill, läckage etc.:
Vid eventuell olycka med kemikaliespill på land, så måste snabbt
”Absorptionsmedel” strös över den aktuella ytan.
Vid eventuell olycka med kemikaliespill i havet, så måste snabbt s.k. ”Länsar”
läggas runt
det område i vattnet där spillet finns.
Det finns en ”Miljölåda” i direkt anslutning till föreningens hamnbod vilken alla har
tillgång till.
(Efter användning av absorptionsmedel eller länsar, är det viktigt att medel och
länsar samlas ihop och lämnas in på återvinningsstation.)
Vid sådan händelse, ska styrelsen kontaktas för uppföljning.

•

Toatömning av fritidsbåtar:
”Enl. Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2012:13, är det fr.o.m. 1 april 2015
förbud mot utsläpp av toalettavfall i svenskt sjöterritorium”.
För de medlemmar som har båt med septiktank, rekommenderar styrelsen att de
tömmer
sina tankar på de närliggande godkända tömningsstationer som finns t.ex.
GREFAB Hovås Småbåtshamn
GKSS Långedrag Gästhamn
Donsö Fiskehamnsförening

•

Farligt avfall KBF:
samtlig förvaring av kemikalier, oljor och färg skall förvaras väl invallade i sådant
emballage som är hållbart och väl tätt för dessa produkter så det säkerställs att
dessa inte kan rinna ut i naturen vid eventuellt läckage. Dessa regler gäller även
medlemmars sjöbodar.
I samband med föreningens städ & bryggdagar (vår och höst) skall förrådet
inventeras och kontrolleras av föreningens Hamnkapten och miljöansvarig. Om
brister påkallas eller att beslut tas om kassering, skall dessa produkter avlämnas på
närmaste miljöstation(Klovsten KBA) och detta ska ombesörjas av medlem i
styrelsen.

•

Hushållssopor:
Föreningen har i anslutning till viken en sopbehållare, där hushållsskräp kan
slängas efter vistelse i viken. Det är viktigt att alla enskilda medlemmar bidrar till att
ta med skräp som blivit bortglömt, så vi hela tiden håller vår vik fin och attraktiv.
Sopbehållaren töms en gång i veckan under säsong.

•

Vid Tillbud!
Vid tillbud i viken ska givetvis varje medlem agera efter den situation som
uppkommit.
Om tillbudet är av ringa karaktär och kan ordnas upp med hjälp av medlemmar och
styrelse
så skall så ske. Är tillbudet av allvarligare karaktär måste kontakt tas med lämplig
myndighet.
Med 112 når man alarmeringscentralen som antingen själv hanterar samtalet eller
kopplar vidare till polis, ambulans, brandkår eller annan specifik instans.
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar finns att finna på hemsidan.

BÅTPLAN 2021
Finns inte med på hemsidan, med hänsyn till GDPR Vill du ha info
kontakta styrelsen

VAKT INSTRUKTIONER – 2021
Vakthållning startar 1 juni och pågår t.o.m. 25 augusti. För att få en så lång vaktperiod
som möjligt har vi valt att inte ha någon vakt på söndagar och måndagar, då aktiviteten
är mindre nere i viken. Midsommarhelgen är också undantagen från vakt, så titta gärna
ner i viken om Du kan. Hela vaktlistan finns i Klubbhuset.

Ny Kod till Klubbhuset
Slå xxxxxx för att öppna. Dörren låses automatiskt när du stänger.
(Kod finns endast med i mailutskick)
Glöm ej att pricka av er på vaktlistan
Vakttiden är från kl. 21.00 och några timmar framåt och vakthållning gäller alla
medlemmar som har båtplats eller badhytt. Om man inte kan närvara under sin vaktkväll,
kan man byta eller be någon annan överta den aktuella vakten. Vaktloggboken i
klubbhuset skall fyllas i med aktuella uppgifter och signeras av närvarande vakter. Vakt
som uteblir kommer att debiteras 300 kr, enligt stämmobeslut.
Det är naturligtvis möjligt, att samtidigt som man sitter vakt, bjuda med sina vänner och bekanta ned till viken för att ha en trevlig kväll.
Om någon medlem önskar utnyttja klubbhuset en kväll när någon annan har vakten, måste man informera ordinarie vakter om detta
och själv upprätthålla vakthållningen. Sådan bokning kan göras till Anders Björling tfn 031-93 26 21.

Vaktens primära uppgift är att med sin närvaro avskräcka från skadegörelse och stölder i
viken. Hamnkaptenerna har en anslagen ”att göra lista” uppsatt i klubbhuset med
uppgifter som man kan göra under kvällen. Vakterna bör dessutom göra ett antal
bevakningsrundor och skall då kontrollera att;
•
•
•
•
•
•
•

båtarna är riktigt förtöjda
båtarna inte läcker eller på annat vis är skadade
båtarna är östa
skadegörelse inte skett på hytterna
hytterna är låsta
Ställa ut sopkärl för hämtning enligt schema i klubbhuset.
Kontrollera och städa toaletter vid behov

Om det bedöms att båtägare omedelbart bör underrättas för att förbättra förtöjning, ösa
båten eller vidta annan åtgärd, kontaktas denne per telefon. Matrikeln finns i vaktpärmen.
Om båtägaren inte är anträffbar, åtgärdas felet av vakten efter bästa förmåga.

Den egna närvaron, alla åtgärder, anmärkningar och annat av intresse noteras i
loggboken som ligger i klubbstugan. Denna följs kontinuerligt upp av hamnkaptenerna
och styrelsen. Vid eventuell incident bör, om så bedöms behövligt, vakten påkalla hjälp
från andra medlemmar eller ringa till någon i styrelsen. Vid allvarliga händelser kan
vakten ringa polis eller brandkår. Vakten har naturligtvis inga polisiära befogenheter.
Alla som har en båtplats och/eller hytt vaktar i viken. Gäller alla, inga undantag för
ålder.

VAKTLISTA 2021
Finns inte med på hemsidan, med hänsyn till GDPR Vill du ha info
kontakta styrelsen

Förtöjning av båtar vid stångbojar

•

Stångbojen är förankrad i ett 1 tons ankare med en tross. Trossen är fäst i bojens övre
metallfäste. I samma fäste skall förtöjningslinan till båten fästas. Det finns ingen kätting eller
schackel mellan bottenförankringen och bojen vilket gör att livslängden på installationen
kommer att bli lång och underhållskostnaderna bör bli låga.

•

Bojarna skall ligga kvar i vattnet under vintern, så det blir inga i och urtagningar på
bryggdagarna som tidigare.

•

Bojen är justerad för att ha hälften av bojkroppen över vattenytan vid normalvattenstånd.

•

Bojarna är fästa i pontonbryggan med en svart tamp som håller in bojen mot bryggan. Den linan
är inte till för förtöjning utan enbart där för att hålla bojen på rätt plats. Den kan också användas
vi angöring och för att fästa aktra tampen när båten inte ligger på plats.

•

Maximal båt längd – 8,0 meter, Maximal båt vikt – 2,5 ton

•

Alla båtar måste fändras av väl då alla båtar kommer att röra sig med vind och strömmar.

•

Alla båtar skall läggas fast i både boj och brygga. Två aktertampar, en till varje boj och två
förtampar skall användas vid förtöjning av båten.

•

Aktertamparna skall inte dämpas med fjäder eller gummidämpare. Fjädringen tar bojen hand
om.

•

Förtamparna skall fjädras som vanligt.

•

Förtöjning mot pontonen skall fästas i ringarna som monterats på pontonens träreling eller
med tamp runt trärelingen. OBS! Tampen får inte skada träet på relingen.

•

Aktertamparna skall straffas hem väl, dvs. tampen skall vara väl sträckt. Var inte orolig för att
ta i. Båten skall ligga så stilla det är möjligt på sin plats. Ju mindre båten rör sig desto mindre
kommer den att ha kontakt med grannbåten. Igen – Fändra av ordentligt!

•

Aktertampar läggas rakt mellan bojen och båten. Erfarenheter från föregående år visar att
raka tampar ger bättre följsamhet mellan båtarna.

•

När ni lämnar båtplatsen, fäst aktertampen i den svarta linan som håller bojen på plats med
ett halvslag eller pålstek, så att den inte hamnar i vattnet. För kortare båtar kommer tampen
att vara lång och fastnar lätt i propellrar. Lägg inte tampen uppe på bojen!

