
Information om Saltkällan båtplatser vakt mm.

Från och med 1 februari till 30 april kan vakten bokas till Saltkällan
och då till Reine på tel. 0706-226674.

Även om ni inte skall gå vakt måste ni anmäla det annars tillkommer en avgift på
500 kr. extra. Har ni inte anmält det innan 30 april kostar det 500 kr extra + 1000 kr i
vaktavgift.
Det skall finnas vakt i Saltkällan under perioden 1 maj till 15 oktober.
Vakten går på och ringer kontakpersonen mellan 20.00 och senast 21.00.
Obs vakten kan gå hem tidigast tidigast 06.00
Mellan 20.00-21.00 skall vakten ringa ovan nämnda kontaktperson och meddela att
han finns på plats.
Får inte kontaktpersonen detta samtal senast 21.00 åligger det honom att på något
sätt säkerställa vakthållningen för natten. Om kontaktpersonen är tvungen att bege
sig till Saltkällan för denna åtgärd skall den person som har åsidosatt att ringa
kontaktpersonen betala 300: - till klubben. Denna summa kommer att tillfalla
kontaktpersonen för hans arbete.
Vakten skall därefter under natten ringa båtklubbens telefon som har kortnummer 1
mellan 02.00-02.30  och när vakten går av sitt pass tidigast 06.00. Låt två signaler gå
fram och lägg därefter på luren. En nummerpresentatör kommer då att registrera
samtalet och tidpunkten.
Ni som har lämnat mailadress får en påminnelse via mail 3 dagar innan bokad tid och
har ni lämnat mobilnummer ett sms till mobilen 2 dagar innan också.

Vakten ska sitta minst 9 timmar och inte gå av förrän 06:00

Ang. vaktnätter

För medlem som har båtplats vid Saltkällan gäller att han skall gå vakt en natt
per säsong i Saltkällan. Tidpunkt för denna skall bokas hos Reine på telefon
0706-226674. fr.o.m. 1 februari och senast 30 april 2017.
OBS ni måste  anmäla vaktnatt eller att man inte skall gå före 30 april annars
kostar det 500 kr. extra.
Medlem kan mot en kostnad av 1000 kronor köpa sig fri från denna vaktnatt
men anmälan  om detta skall också vara tillhanda senast 30 April, annars
tillkommer det en avgift på 500 kr.
Sker ingen bokning inom senast angivet datum kommer klubben automatiskt att
debitera dig vaktavgiften kr kronor på ett särskilt inbetalningskort och därefter
tillsätta extravakter efter behov.

Medlem som uteblir från bokad vakt kommer att debiteras 1000 kr. plus på 300
kronor om kontaktpersonen är tvungen att bege sig till Saltkällan.
Vid sjukdom eller annan omständighet som gör att medlem inte kan gå sin vakt skall
detta meddelas i så god tid att reservvakt kan tillsättas.

Elen i Saltkällan är endast avsett för batteriladdning ej för uppvärmning och
varmvatten. Elen får inte utnyttjas för jämnan utan bara när det behövs


