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Båtplatser Saltkällan.
All uthyrning av båtplats skall förmedlas av båtklubben.
Det är obligatoriskt för alla som har båtplats i Saltkällan att gå en nattvakt.
Se vidare info på baksidan…
Vaktperioden är från 1 maj till 15 oktober. Vakten börjar mellan kl. 20.00
och 21.00 och slutar tidigast kl. 06.00.
Nattvakt kan bokas from 1 feb tom 15 april på telefon 070-622 66 74
vardagar mellan kl. 08.00-09.00.
Den som inte bokat senast 15 april eller som uteblir från sin nattvakt blir
debiterad 1800kr samt riskerar att bli uppsagd från sin båtplats.
Ägaren till båtplatsen skall se till att båtens babords bom kommer ut senast
25 april samt tas upp senast 20 oktober. Vill ni ha hjälp med bommen kan
båtklubben göra detta till en kostnad av 300 kr/gång. Detta måste bokas
senast 15 april respektive 15 oktober. Har ni inte lagt i och tagit upp er bom
eller bokat hjälp i tid debiteras ni 800kr/gång.
Elen får ej användas till uppvärmning och varmvatten.
När ni ej är i båten får elen endast användas till laddning i max 2 dygn.
Båtarna skall vara borta från bryggorna i Saltkällan senast 15 oktober.
Obs ! Vid båthamnen är det max 3 knop som gäller !

Uppläggningsplats Ellingeröd.
Det får inte finnas något mellan eller bakom båthusen eller runt upplagda
båtar. Se till att bommen alltid är nedfälld när ni är inne på området samt
att den är låst när ni lämnar. Det är förbjudet att ha på någon typ av värme
i båten när ni ej är där. Laddning får ske i max 2 dygn och kabel ska
märkas med laddning.

Båtklubben är bemannad Måndag till Fredag.
Säkrast att nå klubben är mellan kl. 08.00 – 09.00.
0524-123 33, 070-622 66 74, www.munkedalsbatklubb.se
E-post: munkedals.batklubb@telia.com

Vaktinformation Saltkällan.
Från och med 1 februari till 15 april kan vakten i Saltkällan bokas
på tel. 070-622 66 74 vardagar mellan kl 08.00-09.00.
Det skall finnas vakt i Saltkällan under perioden 1 maj till 15 oktober.
Vakten går på och ringer kontakpersonen från kl. 20.00 och senast kl.
21.00. Kortnummer till kontaktperson finns på vaktlistan i stugan.
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 kr. till
kontaktpersonen. Denna summa tillfaller 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 får ni ett sms 2 dagar innan.
Vakten ska sitta minst 9 timmar och inte gå av förrän tidigast kl. 06:00

OBS !!
Det är obligatoriskt att gå nattvakt när man har båtplats i Saltkällan. Detta
krävs för att vi ska kunna fortsätta med vår vakthållning som är mycket
uppskattad och bidrar till att vi ej har några stölder.
Om man pga sjukdom eller annat inte har någon möjlighet att gå sin vakt
är det upp till båtägaren själv att ordna en ersättare. Båtklubben har
kontaktinfo till några som ev. kan gå extravakt. Ersättning för detta gör ni
själva upp.
Om ni inte bokar nattvakt eller uteblir från er vakt debiteras ni 1800 kr.
samt riskerar att bli uppsagd från er båtplats.

