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Ver. 23-03 

Regler för vakttjänst i VEBK 

Läs igenom noga före vaktpass! 

• Vakttjänsten pågår kl. 23:00–05:00. Utgångspunkt är vaktstugan på Hinsabryggan. 
Klubbstugan vid varet kan nyttjas, men loggbok, ficklampor samt reflexvästar skall 
alltid vara i vaktstugan på Hinsabryggan. Man skall gå minst 3 rundor per vaktpass.  
 

• Alla som hyr en bryggplats skall genomföra ett vaktpass per hyrd bryggplats och säsong 
eller tillse att någon annan går passet/passen. Om man går tillsammans med annan 
medlem med bryggplats, räknas passet endast för den som bokat! 

 

• Medlem som är befriad från vakttjänst p.g.a. ålder eller sjukdom, skall tillse att annan 
person genomför vakttjänsten i dennes ställe. 
 

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

• Det är tillåtet att genomföra vaktpasset ensam, men vi rekommenderar att gå i 
sällskap. 
 

• Vakttjänst bokas digitalt via BAS (se separat instruktion). 
 

• Vid plötslig sjukdom eller förhinder att gå vakt, byt i första hand med någon annan. 
Ring alltid vaktansvarig https://vebk.se/kontakt/ vid förhinder! 

 

• I vaktstugan på Hinsabryggan finns loggbok (som alltid skall fyllas i efter varje runda), 
ficklampor och reflexvästar. Lamporna är laddningsbara och sätts på laddning när de ej 
används. Element finns att nyttja, men skall stängas av efter avslutat vaktpass. Man 
lämnar vaktstugan i städat skick och det finns en dammsugare för att underlätta detta. 
 

• Du/ni som går vakt skall finnas kvar på området under hela vaktpasset för att ha koll på 
obekanta fordon eller båtar som rör sig omkring bryggor och varv. Gå 
strandpromenaden för bästa uppsikt av området. 
 

• Alla sex bryggorna, Hinsa-, Centrum-, Notholms-, Konvalje-, Trattströms- och 
Varvsbryggan skall alltid kontrolleras/undersökas vid varje runda. Kontrollera gärna lås 
och förtöjningar. 
 

• Anteckna iakttagelser och klockslag i loggboken. Om möjligt bilnummer på okända 
fordon vid misstanke om brottslig verksamhet. Skriv alltid tydligt, texta era namn i 
loggboken. 
 

• Vid misstanke om brott, ring alltid Polisen! Ingrip/agera aldrig själv. 

https://vebk.se/kontakt/

