Hamntillsyn/vaktgång Saltsjöbadens Båtklubb 2021

Inför säsongen 2021 återgår SBK till normal hamntillsyn/vaktgång med bokningsstart den 15 mars
kl 15.00.
Tillsynsperioden är från den 1 april till den 15 november. Passen börjar kl 21.00 och slutar kl 04.00.
Hamntillsyn gäller alla medlemmar med båtplats på land eller i sjön, samt medlemmar med sjöbod.
Fråntaget är medlemmar som är yngre än 18 år och äldre än 75 år. För äldre är bokning av
hamntillsyn frivilligt.
Det som gäller för denna säsong är att medlemmen själv tillsammans med vald eller tilldelad
vaktkamrat bestämmer hur vaktpasset genomförs med hänsyn till gällande Coronaregler.
Bokar du ej ett eget pass före den 30 april tilldelar klubben dig ett pass. Det är sedan upp till dig som
medlem att genomföra, alternativt byta tid eller hitta ersättare. I klubbhuset och på hemsidan finns
ett antal kontaktuppgifter till vaktersättare. Det är upp till medlemmen och ersättaren att komma
överens om betalning för genomfört pass.
Passet påbörjas och avslutas genom in-och utcheckning med stämpelklockan i klubbhuset. Angivna
tider för passet skall hållas!
Under passet ska följande punkter genomföras;
•
•
•
•
•

Stängning och låsning av bommar till hamnplanen och ramper samt tillse att vagngaraget och
miljöboden är stängda/låsta.
Kontrollera gästhamnsplatser och att gästande båtar har betalat hamn- och elavgift.
Tillse att toaletterna har papper och tvål.
Rondering av samtliga bryggor minst 2 ggr.
Rondering av hamnplanen kring upplagda båtar och slamkrypargaraget.

Observera att vi rekommenderar att hålla angivna Coronaavstånd under vaktpasset samt att själv
avgöra hur ni ska transportera er till klubbens olika bryggor. Förslagsvis kan man promenera, cykla
eller färdas i olika bilar. Även under passets ”vilotid” kan ni åka hem för att undvika att sitta
gemensamt i klubbhuset och vänta på nästa rondering.
Till sist, hamntillsyn eller vaktgång är inte förväntat att vi ska vara poliser. Vi ska genom att rondera
bryggor och hamnplan hålla koll på varandras båtar och materiel, samt genom att det är rörelse även
på nätterna i hamnen, försöka få obehöriga att inte vara intresserade av Saltsjöbadens Båtklubb.
Bästa hälsningar
Styrelsen SBK

