VARVSREGLEMENTE

Verksamheten på varvsområdet leds av varvsförmännen, som arbetar efter instruktioner
från EBK:s styrelse. Varvsförmännen övervakar arbetet och säkerheten på varvet. Den som
tilldelats vinteruppställningsplats på varvsområdet (nedan kallad platsinnehavare), är skyldig
att följa detta varvsreglemente samt styrelsens och slipförmans anvisningar. I tillämpliga delar
gäller denna skyldighet även dem som platsinnehavaren har till sin hjälp, när de vistas inom
varvsområdet.
Önskemål om förändring eller uppsägning av erhållen vinteruppläggningsplats, från
platsinnehavarens sida, måste meddelas senast vid halvårsskiftet före kommande säsong.
D.v.s. uppsägning av plats kommande vinter ska ske senast den 30 juni.
Underlåtenhet att följa varvsreglementet eller slipförmans anvisningar kan medföra att
båtplats för kommande år ej erhålles.
Förvaring av båtar, båtvagnar (trailers), materiel och annat inom klubbområdet utan
tillstånd av varvsförmännen (eller styrelsen) är förbjuden.
Vinteruppläggning av båt medför att platsinnehavaren är skyldig att hjälpa till med arbetet i
den omfattning som meddelas av varvsförmännen.
Platsinnehavaren ansvarar för att av varvsförmännen (i förväg) godkända bockar och
stöttningsmateriel finns tillgängligt vid upptagningen. Om båten skall tas upp med kran, skall
på båten finnas tydliga markeringar som visar var slingen ska anbringas.
Varvsförman är skyldig att vägra ta upp båt till vilken han ej godkänner pallnings- och
stöttningsmaterielen eller om slingmarkeringar saknas.
Båt som är vinterupplagd inom klubbens område skall vara väl stöttad och ändamålsenligt och
prydligt täckt. Presenningar skall ha neutrala färger (ex. grön, grå, blå) eller vara
vita/ofärgade. Marken under båten får ej utgöra upplag för diverse bråte.
Gasolflaska får ej förvaras ombord när båten är uppställd på varvsområdet. Den s k
”gasolskylten” med ägarens kontaktuppgifter på baksidan, ska anbringas väl synligt på den
del av båtens täckning (eller pallning) som är vänd mot vägen som går igenom varvsområdet.
Platsinnehavare som utnyttjar vinterplats, men ej har bryggplats, är skyldig att fullgöra ett
nattvaktspass under sommarsäsongen.
Båten skall under upptagning, sjösättning samt under hela uppläggningstiden vara
ansvarsförsäkrad och i möjligaste mån vara försäkrad mot andra risker.
EBK, dess styrelse och funktionärer, ansvarar ej för sak- eller personskador som
uppkommer i samband med upptagning, sjösättning eller verksamheten i övrigt på
varvsområdet.
Platsinnehavaren godkänner att båt som ligger kvar på varvsområdet flyttas.
Platsinnehavaren disponerar tilldelad uppställningsplats från vintersäsongens första
gemensamma upptagning (slipupptagningen) fram till den sista gemensamma sjösättningen
(slipsjösättningen). Vid haveri, eller efter godkännande av styrelsen, kan platsinnehavaren ha
sin båt uppställd på varvsområdet även under sommarsäsongen, förutsatt att det är under en
begränsad tid och att båten inte står i vägen för klubbens eller scouternas verksamhet.
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Platsinnehavare som utan godkännande har sin båt förvarad på varvsområdet under annan tid
än under klubbens ”vintersäsong” och som inte följer styrelsens eller varvsförmans
uppmaning att flytta sin båt från varvsområdet, godkänner att styrelsen ombesörjer att båten
omgående flyttas till annan plats, inom eller utanför klubbens område.
Platsinnehavare som inte infinner sig till den gemensamma båtupptagningen eller
sjösättningen, godkänner att hans båt lämnas kvar i sjön respektive på land samt, om
styrelsen så väljer, godkänner platsinnehavaren att båten flyttas till annan plats på land eller i
sjön, inom eller utanför klubbens område.
Om styrelsen väljer att låta flytta båten förbinder sig platsinnehavaren att 1) svara för ev.
kostnader för båtens flyttning/transport samt 2) att inte ställa krav mot klubben för ev. skador
eller annan olägenhet med anledning av att båten har flyttats.
Vinterförvaringsmateriel får endast förvaras på anvisad plats. Vaggor skall vara hopfällbara
så att åtminstone stöttorna går att fälla in. Virke skall i möjligaste mån vara isärtaget och
framför allt spikrensat. Det skall buntas och märkas med ägarens namn eller initialer. Virket
skall vara buntat före den allmänna städdag som inträffar måndagen efter sista sjösättningen.
Medverkan vid städningen är obligatorisk för alla som haft båt upplagd inom klubbens
varvsområde.
Uppvärmning av upplagda båtar då arbete ej pågår är förbjudet, dels p.g.a. brandfaran, dels
p.g.a. den för klubben stora energikostnaden. Båtägare som anser sig behöva elvärme i sin båt,
kan efter hänvändelse till slipförman få tillstånd därtill, förutsatt att värmekällan ur
brandsäkerhetssynpunkt kan godkännas. Kostnaden för sålunda uttagen elenergi debiteras
båtägaren.
Elkablar skall vara för utomhusbruk. De skall kopplas ur då de ej används.
Soptunnorna är avsedda endast för hushållssopor och får ej användas för kasserad inredning,
gamla motordelar, trasiga kapell och liknande. Är soptunnorna fulla, lägg då inte sopor på
marken utanför sopställen utan ta med dem hem i stället.
Miljöfarligt avfall (spillolja, färgrester, m.m.) kan lämnas i miljöstationen invid vägbommen.
Gamla batterier får ej lämnas i miljöstationen. Var noga med att ej spilla olja på marken. Låt
ej tomkärl stå kvar och skräpa. Använd helst kommunens miljöstationer. Platsinnehavaren är
skyldig att ta del av och följa klubbens miljöplan.
Klubbhuset skall hållas i sådant skick att det inbjuder till besök vid pauser och raster. Hjälp
till att hålla det städat och snyggt. Tobaksrökning i klubbhuset är förbjudet.
Biltrafik. Den som färdas till och från varvsområdet i bil skall visa god trafikdisciplin och
köra försiktigt, särskilt på vägarna närmast klubbområdet. Tänk på att klubben måste
bibehålla ett gott förhållande till de kringboende. Överskrid ej 30 km/tim på sträckan
Mårdvägen - Edsviksvägen fram till eller från korsningen med Stråkvägen.
Under helgerna före och efter sjösättning respektive upptagning, är det parkeringsförbud inom
hela varvsområdet.
All biltrafik på gärdet ovanför varvsområdet är förbjuden.
Vid långtidsparkering inom klubbområdet får bilar ej parkeras så att slipen, ”kranplattan”,
trailerrampen eller scouternas båtar blockeras.
Vägbommen skall alltid hållas stängd och låst.
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