Regler och föreskrifter
Arbetsfordon

Iaktta försiktighet när marinans arbetsfordon är i drift inom
området, och se till att hålla barn och djur på säkert avstånd.

Avfall

Slipning/målning/blästring

Vid slipning och målning råder anmälningsplikt.
Vid alla typer av arbeten som medför risk för färgspill måste
marken ovillkorligen täckas så inga rester från färg hamnar
på marken.

I miljöstationen får du endast lämna spillolja, oljefilter, batterier
och färgrester som har med båtförvaringen att göra. Allt övrigt
miljöfarligt avfall ska lämnas till din för ändamålet avsedda
kommunala miljöstation – besök din kommuns hemsida för
mer information. Som båtägare måste du rätta dig efter de
föreskrifter, lagar och förordningar som gäller utsläpp, hantering
och användandet av miljöfarliga ämnen.

Vid sliparbeten måste vår dammsugare med HEPA-filter
användas för att undvika att gifter sprids. Kunder anmäler
innan arbetet påbörjas för att tillsammans med hamnkapten
säkerställa att arbetet utförs utan risk för dammflykt.

Bryggor

Sopor

Båtbottentvätt

Trafik

Drivmedel

Uppläggningsplats

Bryggorna skall vara rena från hinder. Här får inga jollar
förvaras eller byggnationer uppföras.

Då bottenfärger innehåller gifter som rinner ner i marken
är det förbjudet att själv tvätta sin båtbotten på sin
vinterplats. Tvätt sker därför endast i marinans regi på vår
dubbelfiltrerade spolplatta.

Efter upptagning skall båten tömmas på lösa dunkar eller
kärl med brandfarliga drivmedel såsom bensin, diesel,
fotogen och gasol.

El

Eluttagen är endast för mindre och tillfällig förbrukning såsom
laddning av batterier, drift av handverktyg eller dammsugning.
Kablar som är anslutna mer än ett dygn kommer att tas ur
eluttaget, för att bereda plats till övriga kunder på marinan.

Lyft av båt

I samband med sjösättning/upptagning skall båtägaren vara
närvarande för att godkänna lyft. Båtägaren ska känna till var
känsliga detaljer finns på båten, och förse den med blåa
markeringar i höjd med relingen där lyft kan ske.

Låsning

Vägbommen och grindarna till bryggorna skall alltid
hållas låsta.

Parkering

Parkering får endast ske på anvisad plats. Det innebär att
parkering ej är tillåten vid in- och utfarter, kajen samt framför
landgångarna till bryggorna. Vid långtidsparkering används
parkeringen ovanför mastskjulen
Vid sjösättnings– och upptagningssäsong hålls delar av,
eller hela, området där båtar är upplagda avstängt.

Presenningar

Vi rekommenderar att du använder en rejäl PVC-presenning
(även känd som lastbilspresenning). Dessa håller längre,
klarar kyla och sprider inte plast när de går sönder. Slitna
plastpresenningar sprider flagor över marinan och ut i
naturen och tillåts ej. De ska vikas ihop, surras och lämnas
vid miljöstationen.

Det är förbjudet att låta blästra sin båt då vi inte kan
hantera damm och spill på ett miljövänligt sätt.

Hushållssopor från båten kastas i containern.

För allas säkerhet och trevnad är maxhastigheten 20 km/h
på marinans område. Vid upptagning och sjösättning av båtar
(måndag till fredag) så stänger vi av vägen in på området
för all trafik.

Båtägaren skall hålla rent och snyggt under och i direkt närhet
av sin uppläggningsplats. Där det krävs ska pallning och
täckning flyttas till anvisad plats direkt efter sjösättningen.
Pallning och täckning skall tydligt märkas med namn – omärkt
material kommer betraktas som skräp och kastas. Städavgiften
blir då 500 kr.

Vaktplikt

Det är varje båtägares skyldighet att gå ett vaktpass per
säsong. Om man går familjevakt (två från samma båt) på
sommaren, utgår vaktplikten för kommande vintersäsong.
Det går även att köpa sig fri från vaktplikten.
Kostnad för att avstå vakt: 1000 kr.
Kostnad vid utebliven vakt: 2000 kr.
Uteblir du från vakten debiteras du dubbel friköpningsavgift.
Vakt sker alltid parvis och listan anslås i vaktrummet.
Eventuella byten av vaktpass får båtägaren själv ombesörja.
För extra trygghet kompletteras vaktplikten av Securitas,
som utför ronder nattetid.

Vatten

Vi har begränsad tillgång av färskvatten på marinan,
så var sparsam.

Vinterförvaring

Pallning av båt skall vara av funktionsduglig och säker
konstruktion. Bedömer vi att vinterförvaringsmaterialet inte
uppfyller våra säkerhetskrav kommer båten att lyftas tillbaka
i sjön på båtägarens bekostnad. Om ni är osäker på er
pallning, kontakta hamnkapten i god tid före upptagning.

Värmefläktar & belysning

På grund av brandrisk är det ej tillåtet att koppla in
värmefläktar eller starkare belysning såsom halogenlampor
på något av marinans eluttag.

Om du har några frågor eller funderingar kring vårt regelverk, kontakta hamnkaptenen
på plats eller via hamnkontoret@sabyvikensmarina.se eller 070-5232309

