Uppsala 190429

Vaktinstruktioner UMS hamn
Tider 21:00 till 05:00

Vid eventuellt brott, olycka eller annat ring grannklubbarnas vakter.
Vid allvarlig händelse ring 112
Generella vaktregler:
• Vakt ska vara minst 18 år och vara medlem alternativt familjemedlem.
• Vid rond ska vaktjacka med inbyggd flytväst användas.
• Bägge vakterna ska registrera sin inpasserings-tagg vid någon
av läsarna på följande tider:
Kl 21:00 (vid ankomst)
Kl 01:30 (vid rond till fots upp till Granebergsvägen).
Kl 03:30 (vid rond till fots upp till Granebergsvägen).
Kl 05:00 (vid hemgång)
Utöver detta ska man gå rond på bryggorna minst 1 gång per timme.
Att göra under kvällen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kl 21:00; ring de som ska ha vakt nästkommande natt. Se vaktlista
Kl 22:00 ska ni vid busshållkuren utanför ESK träffa vakterna från de
andra båtklubbarna för att utbyta information och mobilnummer.
Hålla uppsikt på ankommande båtar och möta upp dem.
Hålla uppsikt på bilarna på parkeringen.
Se till att grindar och dörrar är stängda och låsta.
Rapportera eventuella fel, t.ex. trasiga glödlampor etc.
Felanmälan läggs i felanmälansfacket.
All patrullering ska ske av bägge vakter.
Det är inte tillåtet att sova på nattpasset.
Hålla koll på om någon båt håller på att sjunka, blivit skadad
eller slitit sig. Meddela berörd båtägare.

Utöver detta bör ni vid behov:
• Klippa gräs, sopa plattor, torka utemöbler, rensa rabatter, vattna blommor,
kolla vid sopstationen om det ligger skräp utanför, dammsug och gör fint i
klubblokalen, skura båda toaletterna och se till att det finns toapapper och
torkpapper, diska undan och töm soptunnan.
WC-papper, torky och soppåsar finns i det rullbara skåpet
Skriv i loggboken om nattens viktiga händelser (se loggbok).
Avsluta med att skriva under med namn och medlemsnummer.
Ficklampor och städredskap finns i klubblokalens städ/elskåp.
Gräsklippare, sopborstar och krattor finns i förrådet på utsidan

Vaktinstruktioner vid ensamvakt UMS hamn.
Samma vaktinstruktioner gäller som med två vakter
förutom att:

•
•
•
•

Du får INTE gå rond på bryggan
Du ska meddela att din vaktkompanjon uteblivit
Du kan försöka ringa in någon annan. Detta måste meddelas till
säkerhetsansvarig eller hamnkaptenerna.
Håll koll på hamnen ifrån land.

Byte av vaktnätter måste meddelas till säkerhetsansvarig eller hamnkaptenerna.
Säkerhetsansvarig: Sören Apell
Hamnkapten:
Benny Bohlin
Vice hamnkapten: Per Mohlin

0706 – 183 026
0709 – 137 000
0707 – 401 173

