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Regler för nyttjande av varvsplats
§1
Anmälan
Önskemål om uppställning av båt eller båtvagn på varvsområde skall ske
genom intresseanmälan till info@vebk.se, vid akuta fall skall varvschef
kontaktas via telefon.
Uppställning kan ske i samband med en av klubben samordnad upptagning
med kranbil och platser anges då av varvschef. När uppställning sker genom
egen försorg skall varvschef kontaktas i god tid innan upptagning.
§2
Gemensam sjösättning/upptagning med kranbil
Vid gemensam sjösättning och upptagning med kranbil som samordnats av
varvschef skall båtägare vara på plats i god tid och vara väl förberedd.
Detta innebär att stöttor, bockar, vagn, kättingar, med mera skall vara av
god kvalitet och väl underhållna.
Om båtägare ej anmäler sin ankomst i god tid till varvschef innan sjösättning
eller upptagning kan vi ej garantera att anmäld sjösättning eller upptagning kan ske.
Det är den enskilde båtägarens ansvar att båt och utrustning är väl förberedd
för sjösättning respektive upptagning.
Turordningslista skickas ut på mail av varvschef, lista på turordning anslås
inne i klubbstuga efter detta utskick samt ute på varvsplan de dagar då
sjösättning/upptagning sker.
§3
Egen upptagning med kranbil
Om enskild bokning sker av kranbil för sjösättning eller upptagning skall
varvschef informeras om detta i god tid innan för att säkerställa att
platsen för upptagning är ledig.
Enskild upptagning eller sjösättning får ej förekomma samma datum som
gemensam sjösättning eller upptagning sker genom V-E BK´s samordning.
§4
Upptagning med egen vagn
Detta får ske efter att kontakt tagits med varvschef för att bli anvisad plats.
Båt/båtvagn skall märkas med numrerad plastbricka.
Enskild upptagning eller sjösättning får ej förekomma samma datum som
gemensam sjösättning eller upptagning sker genom V-E BK´s samordning
§5
Märkning
Alla båtar/vagnar skall vara försedd med en numrerad plastbricka som delas
ut av varvschef och fästs med buntband på synligt sätt. Utdelad plastbricka
är personlig och skall användas vid nästa säsong. Om plats ej längre önskas
på varvsplan skall plastbrickan återlämnas till varvschef. Buntband finns
tillgängliga i klubbstugan.
Inne i klubbstugan finns en telefonlista kopplad till numrerad plastbricka.
Oanmäld båt eller båtvagn som står uppställd inom varvsområde och saknar
numrerad plastbricka kommer att låsas fast av varvschef och låses upp mot
att betalning sker av fastställd avgift.
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§6
Avgifter
Avgifter kan förändras och redovisas därför i dokumentet ”Avgifter”.
För de som betalat vinterplats för båt på varvet får förvara båtvagn och/eller
uppställningsmateriel på varvet sommartid utan kostnad. De som förvarar sin
båt på egen tomt vintertid och önskar ställa sin vagn på varvet sommartid
debiteras en avgift, se dokument ”Avgifter”.
§7
Båtbyte
Vid båtbyte skall V-E BK´s styrelse informeras via mejl med uppgifter om
den nya båten. Båtbyte kan påverka möjligheten till att erhålla uppställningsplats.
§8
Försäkring
Det är båtägarens skyldighet att båt liggande på varvsplats är försäkrad.
§9
El
Inom varvsområde finns tillgång till elskåp, dessa får nyttjas fritt av medlem
för underhåll och skötsel av båt. Detta under förutsättning att båtägare är
på plats.
För nyttjande av el under frånvaro gäller:
Elektronisk batteriladdare får vara ansluten max 48 timmar, detta
skall antecknas i liggare som finns i klubbstuga med namn, telefon
samt datum/klockslag för start.
För övrigt nyttjande av el under frånvaro skall detta anmälas till
varvschef. Kostnad för elförbrukning kan komma att debiteras.
Vid start och slut av anslutning skall detta antecknas i liggare
i klubbstuga, typ av utrustning och effekt skall anges.
Det är inte tillåtet att ansluta övrig elektrisk utrustning om man ej är på plats utan
att först meddela varvschef, helst via mejl.
§ 10
Klubbstuga
Vid varvsplats finns en mindre klubbstuga dit alla medlemmar som har utkvitterat
nyckel har tillträde till. Där finns möjlighet att rasta och laga mat, glöm ej att stänga
av värmen när ni är klara.
Vatten finns ej men kaffebryggare, spis/ugn samt mikrovågsugn finns att nyttja, tänk
på att lämna stugan i det skick ni önskar finna den.
§ 11
Kölista
För närvarande finns ingen kölista då vi inte har platsbrist.
§ 12
Miljö
Det är inte tillåtet att lämna miljöskadliga ämnen utan tillsyn på varvsplats.
Vid avslutat arbete med båt skall alla miljöfarliga ämnen tas med hem eller
placeras och hanteras på ett miljösäkert sätt.
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Vid konservering av motorer skall största försiktighet iakttagas vid uppsamling av
glykol. Båtägare som ertappas med att spilla ut glykol eller olja kan åläggas
att betala saneringskostnad.
Båtägare ansvarar för att generella miljöregler följs, i avvaktan på regler
från beslutande myndigheter avvaktar vi med vidare miljöregler för V-E BK.
§ 13
Ordningsregler
Det är båtägarens skyldighet att hålla rent och snyggt kring sin egen båt.
Kvarvarande saker skall läggas prydligt under/bredvid/bakom båt.
Om båt är sjösatt skall kvarvarande saker placeras prydligt och märkas
med den utdelade plastbrickan.
§ 14
Mastkran
Vid mastkran och inne i klubbstuga finns instruktion hur mastkran skall
användas. Vid problem skall varvschef kontaktas.
§ 15
Trafik inom varvsområde
Under de helger som varvschef informerat om gemensam sjösättning
respektive upptagning med kranbil är det inte tillåtet att framföra eget
fordon på varvsområdet. Övrig tid är det upp till var och en att
iaktta försiktighet inom området.
§ 16
Bockar/stöttor samt täckning
Om stöttor används skall dessa sammanbindas med kätting, enbart rep
eller spännband är inte tillåtet.
Det är båtägarens ansvar att båt stagas upp på ett säkert sätt.
Stora och tunga vaggor för uppställning bör undvikas.
Vid täckning av båt vintertid skall plastbricka med nummermärkning
vara väl synlig. Kvarstående vagn eller täckmateriel skall märkas
med utlämnad nummerbricka.
§ 17
Mastskjul
För att möjliggöra att alla får plats för sina master skall spridare monteras loss.
Mast skall märkas med plastbricka som fås av varvschef.
§ 18
Vatten
Det finns sommarvatten inom området, vattnet pumpas upp från sjön.
I avvaktan på fastställda miljöregler är det fortfarande tillåtet att
spola av sin båt med högtryckstvätt.

