INSTRUKS FOR VAKT I SOLVIKEN BÅTFORENING
Vakten starter kl. 21:30 og avsluttes kl. 04:00.(HUSK NØKKEL)
Vakten SKAL
1. Dersom den andre vakten ikke har møtt:
• Selv kontakte den andre vakten (tlf. nummer står i vaktliste I mappe).
• Dersom det ikke oppnås kontakt med den andre vakten, eller denne ikke kan stille skal
ekstravakter kontaktes (se egen liste).
• Dersom ingen av ekstravaktene på listen kan stille, ringe vaktsjef 90585059
/vaktassistent 97156540.
2. Ved vaktens start, Skriv inn egen båtplass, navn og tlf nummer i vaktjournal. (LESELIG)
3. Bære refleksvest (som skal finnes i vaktrommet).
4. Kontrollere og notere i vaktjournalen all unormal trafikk til/fra båtene, samt aktivitet i havna.
(LESELIG)
5. Kontakte politi ved mistanke om lovbrudd, eller ved truende situasjoner.
6. Gå minst to runder i havna. Alle brygger skal besøkes.
7. Være oppmerksom på problemer med brygger og/eller landanlegg og notere dette i
vaktjournal. Noter dette på egen lapp og legg den i postkassa
8. Vaske vaktrom, toalett og gang. Søppelkasse under trappa tømmes
9. Avkreve gjestebåter havneavgift ved overnatting. Takst: kr. 150,-/natt. Medlemmer av
Oslofjorden Båteierunion (OBU) overnatter gratis. Disse skal føre vimpel. Gjør oppmerksom
på at gjesteplasser er utsatt for vind og sjø fra NW-Ø, samt hekksjø fra trafikk på indre havn
og at båter ligger på eget ansvar.
10. Markisene under vaktrommet skal sveives helt inn om kvelden
VIPPS kan benyttes ved betaling av havneavgift. VIPPS-nummer: 15928. Evt kan man søke
på Solviken i VIPPS. NB! Gjesten skal vise frem overføringen på sin telefon.
Vakten SKAL IKKE
1. Sitte alene på vakt.
2. Gjøre noe forsøk på å pågripe personer som utfører ulovlige handlinger.
3. Utsette seg selv for risiko for å berge materielle verdier.
4. Ikke lås ytterdør til klubbhus. Gjestebåter må ha tilgang til toalett i gang
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