Information inför sjösättningen
• Din sjösättningsdag beror på i vilket kvarter du ligger. Planen finns på hemsidan och på anslagstavlan i klubbhuset.
• Förmiddagspasset (FM) börjar kl 07.30 (Samling utanför klubbhuset)
Eftermiddagspasset (EM) börjar kl 12.00 (Samling vid kranen).
• Det är viktigt att du sjösätter på anvisad tid så att du inte försvårar eller omöjliggör för dina kamrater att komma i
sjön. Missad sjösättning debiteras med 500:-.
• Inför sjösättningen skall täckställningar vara rivna och placerade i skogspartiet ovanför mastskjulet. Märk upp allt
material. Luta ej materiel mot staketet. Kasserat pallnings- och täckningsmaterial lämnas bland grovsopor intill nya
mastskjulet.
• Följ reglerna på sopcontainern. Lägg EJ presenningar i containern utan väl ihopvikta bland grovsopor.
• Färgrester, slipdamm från bottenbehandling, lösningsmedel mm skall samlas upp och placeras i miljömajan. Alla
behållare med farligt avfall som ställs i miljömajan skall förses med märkning om dess innehåll. Spillolja och glykol hälls
respektive tank vid verkstadsgaveln. Lämna inte tomma dunkar där utan släng dem i sopcontainern. Kemikalier skall
förvaras och hanteras på ett sätt så att de inte riskerar att förorena marken. Håll snyggt vid miljöstationen!
• Glykolvatten skall i möjligaste mån samlas upp och tömmas i spilltanken. Hjälpmedel för uppsamling via avgasrör
finns vid spilltanken.
• Se till att du har tydlig märkning av din vagga/bockar/vagn med namn och telefonnummer
• Vi hjälps åt tills arbetspasset är avslutat. Återvänd därför till arbetslaget när du förtöjt båten. Obligatorisk samling i
kvarteret efter sista båt, då kommer medlemsmärket att delas ut. Kvarteret skall rensas från allt pallningsmateriel och
skräp innan passet är avslutat.
• Låneplats? Lista finns i klubblokalen vid uppropet.
• Master som tagits ut från förvaring bör inte blockera plats på bockar längre än max två dygn. Alla som ska använda
mastkranen måste ha genomgått utbildning i samband med sjösättningen.
• Trailerbåtar utan permanent trailerplats skall följa de anvisningar som givits för tillfälliga trailerplatser.
Trailerparkering kan ske på plan efter 10 maj under villkor att trailern är tydligt märkt (namn och telefonnummer, NBS
dekal) invid draget. Avgiften är 500:- och du måste meddela kansliet för att få tillstånd och anvisad plats. Har du fått
och betalat faktura för trailerplats sommar har du därmed tillstånd att förvara trailern i hamnen under angiven tid på
angiven plats (norra halvan av kvarter A 1 (till höger om de vita stolparna sett från sjön, kvarter B1, C1 och C 2, .
• Sjukvårdsrummet i klubbhuset är utrustat med förbandsmateriel, hjärtstartare, brandsskyddsutrustning mm.
• Veckorna runt sjösättning förstärker vi vakten. Berörda medlemmar informeras separat.
VÄLKOMMEN TILL VÅRENS SJÖSÄTTNING!
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