Ordningsföreskrifter vid Bondö Marina
•

Vårda och aktsamt begagna marinans anläggningar och utrustningar.

•

Framföra fordon inom hamnområdet med aktsamhet och enligt gällande
hastighetsbegränsningar. Maximalt 3 knop på vatten och gånghastighet på land.

•

Kontrollera att båt är säkert förtöjd och försedd med erforderligt antal fendrar och andra
anordningar för att inte skada skall uppstå på intilliggande båt, brygga eller boj.

•

Säkra löpande rigg och annan lös utrustning för att minska störande ljud.

•

Förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor.

•

Bidra till att ordning och reda hålls inom marinan.

•

Allt avfall tas med från marinan eller sorteras och slängs i marinans återvinningsstation.

•

Om ansvarig person från föreningen erfordrar, flytta båten/fordonet till anvisad plats. (Gäller
vid både tillfälliga och permanenta behov).

•

Meddela frivilliga byten av båtplatser skriftligt till styrelsen.

•

Ombesörja om egen eller annans medverkan vid båtens uppläggning och sjösättning.

•

Rätta sig efter aktuella myndigheters föreskrifter.

•

Ta del av och följa gällande brand- och säkerhetsföreskrifter.

•

Delta i marinans gemensamma arbete och bevakning, samt rätta sig efter marinans
vakthållningsregler.

•

Agera ambassadörer för föreningen och väl ta hand om gäster både på land och vatten.

•

Möjlighet till kostnadsfri tömning av fast monterad avloppstank finns i Renöhamn. För båtar
och landfordon med löstagbar tank kan anläggningens toalett nyttjas.

Det är förbjudet att:
•

Inom hamnområdet använda båttoalett med direktutsläpp.

•

Vidtaga åtgärder som förhindrar eller försvårar trafiken i hamnen och på hamnområdet.

•

Med båt, jolle eller annan farkost okynnesköra i eller i anslutning till hamnen.

•

Förvara och lagra annan materiel inom marinan än vad utrymmena är avsedda för.

•

I byggnad, på brygga eller uppläggningsplats förvara mer än 40 liter av brandfarliga vätskor.

•

Att utan tillstånd av landansvarig eller hamnansvarig samt utan brandvakt utföra s k heta
arbeten.

•

Parkera fordon på annan plats än därför avsedd.
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•

Utan medgivande lämna båt stående på sjösättningsramp eller spolplatta.

•

Utan medgivande uppföra byggnad, trappa, lejdare eller liknande i hamnen eller på
hamnområdet. Mindre trappa (max 40 cm djup) kan ställas på brygga vid fören.

Ansvar
•

Båtägare/Arrendator ansvarar för att även vederbörandes gäster följer marinans regler och
ordningsföreskrifter.

Elkraft
•

Eluttag till båtar tillhandahålles i begränsad omfattning. Föreningen kan ej garantera att alla
båtar får möjlighet till samtidig anslutning.

•

Elen ska i första hand användas till batteriladdning. Endast i undantagsfall och i så fall under
kortare tid får annan utrustning vara ansluten.

Arbetsplikt
•

Medlemmar i Bondö Marina Hamnförening är skyldiga att delta i gemensamt arbete enligt
styrelsens beslut. Om någon uteblir eller ej ordnar med ersättare vid något tillfälle, ska denne
betala 800 kr, vilket motsvarar betalning för inhyrd ersättare.

Vakthållningsregler
•

Medlemmar i Bondö Marina Hamnförening är skyldiga att delta i gemensam vakthållning
enligt styrelsens beslut. Om någon uteblir eller ej ordnar med ersättare vid något tillfälle ska
denne betala 1200 kr, vilket motsvarar betalning för inhyrd ersättare.

•

Vakthållning ska ske mellan kl 22:00-06:00 under tiden 15/6 – 31/7 och mellan kl 20:00-06:00
under tiden 1/8-30/9.

•

Bevakningsansvaret innebär att observera och notera vad som händer inom och runt
hamnen. En kikare samt kamera för bild och / eller filmning är bra att ha med sig.

•

Notera i bevakningsliggaren allt som verkar misstänkt. Speciellt registreringsnummer
på ”rekognoserande” fordon kan vara värdefulla.

•

Vid stöldupptäckt ska Polis tillkallas per telefonnummer 112.

•

Är läget inte akut kan du ringa 0911-763 00.

•

Ingrip inte själv på ett sätt som gör att du riskerar att bli skadad!
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•

Av Bevakningslistan framgår vem som är ansvarig för bevakning olika datum. Det bör finnas
två vakter per kväll, varav minst en ska vara över 18 år. Det går bra att med dessa
förutsättningar uppfyllda byta eller leja bort vakthållningen.

•

Ring och lämna lägesrapport till nästkommande vakt. Det blir en påminnelse och
kontaktskapare mellan medlemmarna. Styrelsen bör informeras om eventuella uteblivna
bevakningar, för att kunna göra extra insatser i form av bevakningsbesök eller att sätta in
annan bevakare.

•

Observera att det är den på listan bevakningsansvarige som ska ordna ersättare!

Gällande ordningsföreskrifter skall alltid finnas på anslagstavlan i hamnområdet och på
föreningens hemsida www.bondomarina.se.
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra i dessa ordningsföreskrifter.
Bryter arrendator mot ovanstående regler och föreskrifter är hamnföreningen berättigad att häva
avtalet och/eller på arrendators bekostnad vidtaga de åtgärder som kan vara påkallade på grund
av det inträffade. Bondö Marina Hamnförening fritas från allt ansvar för härigenom vidtagna
åtgärder.

