Säsongen 2008

INSTRUKTIONER FÖR VAKTER
Patholmsvikens Båtklubb
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Allmänt
Vaktpasset ska påbörjas senast 20.00 och avslutas tidigast 04.00.
Minst två personer ska vakta samtidigt under varje pass.
Bevakningen ska skötas aktivt, dvs närvaro i klubbhuset är inte tillräckligt.
Båtklubbens område och Johansson & Sons inhägnade varvsområde ska bevakas. Bevakningen
gäller också det ytbehandlingsföretag som finns inom inhägnaden. Nyckel till varvets grindar
finns på väggen i kontoret.
Vakterna ska bära väst för att det ska synas att området bevakas, samt för att underlätta för
medlemmar och gäster att ta kontakt.
Vakterna ska föra journal.
Vakterna uppmanas att ta reda på vad okända besökare gör inom området genom att på ett
vänligt sätt fråga dem. Ingen tar illa upp av det.
I vaktuppdraget ingår att underlätta för våra gäster i besökande båtar.
Campare och husvagnar ska däremot avvisas på ett vänligt men bestämt sätt.
Om någon person ertappas med brottslig verksamhet ska vakterna inte ingripa handgripligt utan
larma polis via 112. Vid behov ska också ledamot av klubbens styrelse/ansvarig för
båtvarvet/ansvarig för ytbehandlingsföretaget informeras (se särskild lista).
Om tid finns mellan vaktrundorna kan denna tid användas för att gräsklippning eller annat
arbete utomhus, eller åt städning och vård av klubbhuset.

Konkreta uppgifter
Hala flaggorna
Den svenska och den finska flaggan ska halas vid solens nedgång eller senast klockan 21 (båtklubbens
flaggor ska inte tas ned). Flaggorna ska vikas och hängas i torkskåpet (eller annan lämplig plats).
Gå runda till gästbåtarna klockan 20.30
Denna runda har två syften, att (1) ge gästerna service, och att (2) kontrollera att de har betalat
hamnavgiften. Med service avses att hälsa gästerna välkomna, fråga om de behöver hjälp med något,
informera om klubbhuset, och dylikt. Kontrollen av att de har betalat hamnavgiften görs genom att
uppgifterna i gästlistan vid klubbhusets entré stäms av mot båtarna. Om någon inte har betalat ska
vakterna se till att gästen betalar. Detta sker i första hand genom att gästen uppmanas att gå till
klubbhuset och registrera sig och betala kontant. Betalning med kreditkort kan endast ske om någon av
de klubbmedlemmar som har tillgång till kreditkortsapparaten (de personer som kan tanka gästande
båtar, se lista vid pumpstället) finns tillgängliga i hamnen. På dagtid finns Ingvar och Kent ofta i
hamnen och kan ta betalt med kreditkort. Som en sista utväg kan den gäst som saknar kontanter ges ett
förtryckt inbetalningskort som finns i kontoret (be om legitimation och anteckna gästens namn och
adress på lapp som du lägger i lådan vid entrén).
Klubbens rutiner för erläggande av hamnavgift finns annonserat vid entrén till klubbhuset.
Ta emot gäster som anländer efter 20.30
Möt upp gäster som kommer och assistera dem enligt ovan.

Lås grinden till varvet
Klockan 21 ska grinden till varvet låsas (de som har behörighet att vistas inom området har nyckel till
grinden). Om någon okänd person vistas inom området vid låsningsdags eller senare ska vakten be om
namn och skäl för vistelsen och göra notering i liggaren.
Gå vaktrundor
Ungefär varje timme ska en vaktrunda göras (gå helst inte på regelbundet klockslag). Då ska:
• Kontroll utföras av att båtarna är ordentligt förtöjda, att båtarna flyter normalt, och att något
annat synbart problem inte finns på båtarna eller bryggorna (gäller också varvsområdet). Om
problem med någon båt upptäcks kan vakterna försöka åtgärda detta eller ringa ägaren till
båten (lista med telefonnummer finns i kontoret; för båtar inom varvets område kontaktas
varvets personal).
• Kontroll göras av att obehöriga personer inte vistas inom klubbens område eller varvet.
Naturligtvis får vem som helst promenera inom båtklubbens område (på piren och längs land).
Om någon enstaka person metar på en brygga är det knappast något att bråka om, däremot ska
lekande barn avvisas från området av säkerhetsskäl. Inom varvets inhägnade område får ingen
obehörig vistas. Notera i liggaren registreringsnummer på främmande fordon, båtar som
kommer och går, och andra händelser som kan vara av intresse för att i efterhand utreda
skadegörelse eller stölder.
• Kontrollera låsningen av förråd och andra utrymmen på klubbens område, att klubbens
toaletter ute på gården är i gott skick, att locket till avloppstanken på gården är stängt, att
sopanläggningen är i gott skick, att tillståndet i klubbhuset är gott (bastu, toaletter, kök,
brandvarnare, mm), att belysningen på området fungerar, osv. Sjöscouternas anläggningar ska
också kontrolleras. OBS, lokalerna inom varvsområdet är larmade så här får inte dörrar röras.
Om någon åtgärd måste vidtas ring Johansson & Sons personal (telefonlista finns på
entrédörren till varvet och i klubbhusets kontor), eller Röbäcks Ytbehandling (Lars-Åke
Lundgren 070-6939770).
• Vakterna ska avvisa båtar som förtöjer inom rödmarkerat område vid bränsledepån av
säkerhetsskäl. Detsamma gäller vid mastkranen. Kajen mellan mastkranen och Brygga A är
endast avsedd för av- och pålastning. Gäster som lägger till på klubbmedlemmars platser ska
hänvisas till de grönmarkerade gästplatserna på A-piren. Om alla gästplatser är upptagna kan
vakterna försöka hjälpa till genom att hitta en tom medlemsplats som kan bli gästplats för en
natt, men då ska platsens ägare ha lämnat sitt tillstånd i förväg (se lista på kontoret) eller så
måste ägaren kontaktas. Detta förfarande beror på att förstöjningsbojen är båtägarens egendom
(och ägaren ansvarar för dess förankring i bojstenen).
Gå miljörond
En gång per vaktpass ska en journalförd miljörond gås. Då ska kontroll utföras av att läckage inte
förekommer från tankarna i bränsleutrymmet, från pumparna, eller från båtarna i vattnet eller på land.
Kontrollera om det finns miljöfarligt avfall kastat på land inom området och samla gärna ihop det och
lägg det utanför båtklubbens förråd. Miljöfarligt avfall är sådant som flaskor med spillolja, kasserade
batterier, burkar med färg- eller lösningsmedelsrester, elektronikskrot. Gör anteckning i liggaren.
Anteckna också i liggaren om något annat potentiellt miljöproblem finns inom båtklubbens område
(Johansson & Son och Röbäcks Ytbehandling ansvar själva för sin miljö).
Gör underhåll
Ägna den tid som inte åtgår för att bevaka området och serva våra gäster till att underhålla klubbhuset,
gräsmattorna, lusthuset, mm.
När vaktpasset avslutas
Ta ned gästlistan vid entrén till klubbhuset och sätt in den i pärmen i kontoret. Sätt upp den nya
vaktlistan för kommande dag.
Klubbhuset ska lämnas olåst efter slutfört vaktpass. Lämna också någon lampa på i klubbhuset så att
området ger intryck av att vara bemannat.

Akuta problem
Om allvarliga problem uppstår under vaktpasset ska i första hand någon i vaktgruppen eller
hamnfogden kontaktas, och i nödfall någon annan i styrelsen för båtklubben såsom Gunnar Sandström.
Vaktgruppen:
Erland Isaksson
Ingemar Renberg
Hans Sandsten

076-8099496, 090-24454
070-6615147, 090-41939
070-6799370, 090-196017

Ingvar Waara (hamnfogde) 070-2271255, 090-23205
Gunnar Sandström

070-3369303

Bilaga 1
Detta ska utvecklas till en instruktion som ska anslås på gästpiren, anslagstavlan och vid entrén till
klubbhuset, samt finnas som del av instruktionsbladet för vakterna

INSTRUKTIONER
Avgifter
Hamnavgiften är 100 kr (10 Euro, 20 dollar, 10 pund) per påbörjat dygn och förtöjningsplats.
Båt ska förtöjas inom grönmarkerat gästplatsområde vinkelrätt mot bryggan.
Den som upptar mer än en plats ska betala för samtliga platser som används.
Gästen ska själv betala avgift i betalstationen vid klubbhusets entré.
Avgiften ska läggas i ett kuvert som läggs i den låsta brevlådan. Båtens namn eller annan
identifikation, skepparens namn, antal passagerare, och båtens hemort, ska antecknas på lista ovanför
brevlådan.
Nattvakterna går en runda klockan 20.30 för att kontrollera att avgift erlagts. Vakternas uppgift är
också att hjälpa våra gäster.
Den som inte kunnat erlägga hamnavgift kan be vakterna om assistans.
Klubbhuset
Klubbhuset kan användas av besättningen på gästande båt sedan hamnavgift erlagts. I klubbhuset finns
toaletter, duschar, kök, TV, bastu, torkskåp, tvättmaskin. I klubbhuset finns också två små gästrum
som kan hyras av vakterna (300 kr per natt och rum, inkl engångslakan).
Sopor
Sopstation finns vid xxxx. PVK tillämpar sopsortering.
Latrin
Latrinkärl kan tömmas i särskild brunn.

