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Regler för vakttjänst i VEBK
Läs igenom noga innan vaktpass

• Vakttjänsten pågår mellan kl. 23,00 - 05,00. Utgångspunkt är vaktstugan
på Hinsabryggan.
• Vid sjukdom eller förhinder att gå vakt, byt i första hand med någon
annan på listan. Ring alltid vaktansvarig (se www.vebk.se/kontakt) vid
förhinder.
• Det ska alltid vara minst 2 vakter som går tillsammans. Gå aldrig ensam.
Observera att om två medlemmar med varsin bryggplats går
tillsammans ska två vaktpass genomföras.
• I vaktstugan på Hinsabryggan finns ficklampor, loggbok (ska alltid ifyllas
under pass) samt bokningskalender för vaktpass. (Observera att digital
bokning via Båtunionen introduceras inom kort, information kommer via
mejl.)
• Vakter ska finnas kvar på området under hela vaktpasset för att ha koll
på om obekanta fordon eller båtar rör sig omkring bryggor och varv. Det
finns 2 st. stugor, Hinsabryggan och klubbstugan på varvet. De är till för
att värma sig i vid behov. Gå strandpromenaden för bästa uppsikt av
området.
• Alla sex bryggorna, Hinsa-, Centrum-, Notholms-, Konvalje-, Trattströmsoch Varvsbryggan skall alltid kontrolleras/undersökas vid varje runda.
Kolla gärna lås och förtöjningar.
• Gå alltid minst 3 rundor per vakttjänst/natt.
• Anteckna iakttagelser och klockslag i loggboken. Om möjligt bilnummer
på okända fordon vid misstanke om brottslig verksamhet. Skriv alltid
tydligt, texta edra namn i loggboken.
• Vid misstanke om brott, ring alltid Polisen! Ingrip/agera aldrig själv.

Bilaga 3

• Ring eller skicka SMS för att påminna den/de som skall gå nästa vakt.
Telefonnummer står i vaktboken. Ring samma dag eller dagen efter man
har vakt.

• Underlåtelse att gå båtvakt innebär en av årsstämman beslutad avgift på
2 000 kronor.

If Försäkring har klassat våra anläggningar som ”Säker hamn”. Detta ger rabatt
på båtförsäkring hos dem och därför är det mycket viktigt att vaktdisciplinen
upprätthålls. V-E BK är medlem i Saltsjön-Mälarens Båtförbund vilket ger rabatt
på båtförsäkring hos Svenska Sjö tack vare vakttjänsten.

