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Viktig information.
1. Lagring av båtar inom hamnområdet:
Att lagra båtar inom hamnens uppläggningsområde kräver en detaljerad planering. Båtbeståndet
förändras och allt fler båtar ska få plats. Med nuvarande lyftsystem är flexibilitet i placeringen en
viktig förutsättning. Följande regel gäller beträffande önskemål om mer eller mindre fasta
byggnationer för uppläggning av båtar inom hamnområdet:
”Generellt råder förbud mot fasta byggnader på området. Styrelsen kan dock i vissa fall medge
undantag från förbudet under förutsättning att byggnationen medför nytta för klubben, och att
kommunen ger nödvändiga tillstånd.” (Styrelsemöte 091121 och 100116.)
Vi har dock bygglov för två ytterligare båthuslängor med vardera ca 8 båtfack.
2. Vaktnätter:
I syfte att ha en trygg hamn, har klubben sedan lång tid haft bevakning av hamnen under båtsäsongen.
Medlemmarna har tagit sitt ansvar och skött bevakningen bra med några få undantag. Det har dock
blivit alltmera tidskrävande för klubbens funktionärer att administrera och följa upp vakttjänsten. I
syfte att förenkla och tydligöra vad ansvaret innebär gör styrelsen en uppdatering av reglerna för
bevakningen. Se hemsidan ”Bevakningsregler 2012”.
Kortfattat innebär förslaget följande:
- Vaktplikt har varje medlem, som har en båtplats eller lagrar båten på land under
sommaren i hamnen.
- Som vaktpliktig ansvarar du för bemanning av en vaktnatt per säsong med två personer.
Om du får förhinder är du ändå ansvarig för, att din valda eller tilldelade vaktnatt bemannas
med två personer.
- Du kan själv välja vilken natt du ska ansvara för genom att skriva in ditt namn på vaktlistan,
som finns anslagen i hamnen under perioden 15 maj – 10 juni. OBS! Det ska endast stå ett
namn (Den vaktpliktige medlemmen) på varje vaktnatt. Du väljer själv vilka två personer,
som ska göra din vaktnatt.
- Om du inte har valt själv senast den 10 juni kommer styrelsen att tilldela dig en vaktnatt,
som du är skyldig att känna till. Den kompletta vaktlistan kommer att finnas anslagen i
hamnen och på klubbens hemsida fr.o.m. den 17 juni. Denna lista ligger fast hela säsongen.
- Underlåtenhet att fullgöra sitt bevakningsansvar medför en avgift, som för 2012 är 1500 kr.
3. Vägbom:
På årsmötet 2011 beslutades att vi ska sätta upp en kamerabevakad vägbom vid infarten till
hamnområdet. Syftet är att förhindra obehörig biltrafik. Stöldrisken förväntas minska och dessutom
torde mängden vägdamm på båtarna minska. Fotgängare och cyklister är fortfarande välkomna.
Bommen kommer att stängas under hösten i år. Inledningsvis kan bommen öppnas genom att du ringer
tel. nr 0730884534 via din mobiltelefon. Vid utfart öppnas bommen automatiskt. Efter den
1 december 2011 har endast medlemmar och räddningstjänsten möjlighet att öppna bommen. För att
du då ska kunna öppna bommen måste du vara medlem, inte ha några obetalda avgifter till
klubben och anmäla ditt mobilnummer (Max. 2 per medlem). Inga trafikavgifter utgår när du
använder funktionen. Inte heller tas någon anmälningsavgift ut. Anmäl ditt/dina mobilnummer i första
hand till: christer.bergstrom@holmsund.nu. Christer kan också nås på telefon 070-5718802.
Klubben vill gärna använda din e-mailadress för utskick av viktig info. Meddela om det inte är OK!
Styrelsen.
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