VAKTINSTRUKTIONER
Motala Båtklubb Tegelviken arrenderar småbåtshamnen av Motala Kommun och har därmed övertagit den totala driften av
hela båtanläggningen. Det är klubbens ambition att bibehålla så låga kostnader som möjligt för alla klubbens båtägare, detta
gör vi genom att tillsammans utföra de sysslor som krävs.
Klubben har ansvar för bl a städning av vaktlokal, städning av toaletter och duschutrymmen på området samt bevakningen av
hamnområdet vilket bara är genomförbart genom en ideell arbetsinsats av klubbens medlemmar.

För vakthållningen gäller
Vakthållningen påbörjas kl 20.00 och avslutas 06.00 och bör ske parvis.
Loggbladen, som finns i pärm i vaktstugan, skall fyllas i och signeras med datum, bryggnummer samt namnunderskrift
efter avslutat pass.
Grinden till området och gånggrinden skall hållas stängda.
Patrullering skall ske minst en gång per timma, utmed staketet från vaktlokalen till områdets slut och på samtliga bryggor.
Glöm inte att ronda bort till H-brygga, sjöbodar och klubbhus. Eventuella problem med förtöjd båt så som synligt läckage,
ligger konstigt i vattnet, etc rapporteras till båtägaren via vakt- och telefonlistan i vaktstugan.
Ficklampa, signalhorn och varselväst finns i vaktlokalen. Kaffebryggare och TV finns i lokalen, glöm inte att stänga av
bryggaren efter användande.
Båtplatsinnehavaren ansvarar för att vakten blir bemannad även om båtplatsen är utlånad till annan medlem.
Vakt eller inhyrd vakt skall vara minst 18 år.
Vakten ansvarar för uppsikten av området och skall därmed givetvis vara ”körbar” under hela vaktpasset.
Intagande av alkoholhaltiga drycker eller droger är inte förenligt med vakthållningen.
Uteblivet vaktpass debiteras båtplatsinnehavaren med 1 000 kr.

I händelse av intrång uppmanas till försiktighet vad beträffar eget ingripande.

Ring polisen på 0141-114 14 i ej akut ärende, alternativt 112 vid akut läge!

Städning
Städningen är delade mellan vaktpassen som framgår av vaktrapporten.
Varje lokal som skall städas har en lista där man signerar med sitt namn att man städat.
Sopa, våttorka golv, städa handfat och toalett, töm papperskorgar, ta bort spindelnät, häll vatten i golvbrunnar,
torka bort ev smuts från väggar och speglar.
Städutrustning finns att tillgå som tidigare i duschutrymmet.
Förbrukningsmaterial såsom papper, skurmedel etc finns i skåp i vaktlokalen.
VIKTIGT! Här finns en lista där man signerar vad man tagit ut och när.
STÄDNING SKALL NOGRANT UTFÖRAS VID VARJE VAKTPASS
Det är för vår egen skull vi gör detta så ta ditt ansvar
för en trivsam anläggning.
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