Information inför upptagningen
Allmänt
Din dag för upptagning är upplagd på hemsidan www.nasbyviken.se och finns även anslagen i klubbhuset.
Upprop och arbetsfördelning sker alltid utanför klubbhuset kl 7.30. Om någon kommer försent kan det
fördröja hela upptagningen, så det är viktigt att du passar tiden. Upptagningsprogrammet är snävt och
klubben kan inte garantera dig en ny tid om du missar.
Allt arbete sker kollektivt, vilket innebär att alla arbetar gemensamt till dess arbetet avslutas.
Miljö
Använd gärna båtbottentvätten för motorbåtar längst ut på brygga 2 inför upptagningen (350 kr/tvätt). Den
gör rent effektivt, bokning sker via hemsidan.
All bottentvätt sker på spolplattorna i samband med upptagningen. Det är alltså FÖRBJUDET att tvätta
båtbottnar på andra ställen. Det är viktigt att vi bara tvättar bottnar med godkända Östersjöfärger, se
hemsidan under hamnen/tips. Detta för att våra vattenprover ska godkännas av kommunens miljökontor.
Tänker du slipa/skrapa av bottenfärg under vintern skall resterna samlas upp, förpackas i ett kärl märkt
”Bottenfärg” och placeras i Miljömajan i rätt kärl.
Spolplattan vid rampen kommer att öppnas i början av september. Information kommer på hemsidan.
Glykolvatten skall samlas upp och tömmas i spilltanken för glykol. Hjälpmedel för detta finns vid
miljöstationen.
OBS! Glykolvatten eller olja får absolut inte komma ner i brunnarna på spolplattorna. Sker detta kommer
det att orsaka kostnader och arbete med filterbyten i reningsanläggningen.
NBS Miljöpolicy, som alla bör läsa, finns tillgänglig på hemsidan.
Förberedelser för upptagning med kranen
Bockar och vaggor SKALL vara försedda med minst 4 individuellt ställbara stöttor. Dessa ska vara
nedskruvade och smorda. Verktyg och ev. kölpallning skall finnas till hands. Tyngre vaggor vill vi fasa ut till
förmån för kölpallning och stöttor då vaggorna orsakar tunga lyft. Stöttning tas fram gemensamt under
passet. Övrig stöttning ska placeras i brandgatan norr om kvarteret. Vaggor och bockar SKALL vara tydligt
märkta med namn och telefonnummer för att underlätta vagghanteringen.
Kvartersbasen godkänner vaggor/bockar innan båten lyfts. Dåligt pallningsmateriel som orsakar tidsspillan
kan medföra extra mobilkranavgift.
Innan vaggan tas fram skall allt löst material som förvaras på vaggförvaringen tas bort så det inte sprids
under förflyttningen.
Platsutrymmet är beräknat till båtens bredd + 60 cm. Behöver du mer plats för att bygga hus måste du
kontakta hamnkontoret minst tre veckor innan upptagning.
Kontrollera i god tid före uppropet att motorn fungerar så att du kan ta dig till kajen. Använd flytväst!
Har du som registrerad medlem en ersättare vid upptagningen, skall detta anmälas till hamnkontoret.
Ytterligare information lämnas i samband med uppropet.
Arbetspasset är under hela dagen med avbrott för lunch.
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Förberedelser för upptagning på rampen och placering på bockar
Vi använder endast våra hydraulvagnar på rampen. Vi har två sådana och de saxas vid upptagning. Ha dina
bockar klara för användning intill ditt kvarter på upptagningsdagens morgon. Du ska ha ett par stadiga
bockar som är mellan 60 cm och max 70 cm höga och försedda med välsmorda ställbara stöttor både i för
och akter. Under bockarna skall finnas tunn men bred träregel så att dessa ej sjunker ner i marken.
Frambocken ska ha en bredd på max 130 cm (totalbredd). Bakre bockens benavstånd utvändigt ska vara
max 150 cm. Därigenom blir av och pålastning enkel och säker. Kontrollera i god tid före uppropet att
motorn fungerar så att du kan ta dig till rampen. Använd flytväst!
Tillfälliga låneplatser
Du som inte har fast bryggplast kan få en låneplats veckan före upptagning. Maila kansli@nasbyviken.se om
du har behov av låneplats och ange vilket datum du har upptagning. Du som hade låneplats vid sjösättning
faktureras och planeras automatiskt in och låneplatser kommer att mailas och anslås i klubbhuset.
Master
Elvinschen på mastkran får endast användas om du fått utbildning. Master skall vara inlagda i mastskjulen
före upptagningen. Master under 12,5 m läggs i mastförvaringen under vaktlokalen. Master över 12,5 m
läggs i det röda mastskjulet. Klä in och packa ordentligt, vi räknar med tre master per stick.
OBS. Märk masten med namn och telefonnummer. Bommar o dyl får EJ förvaras i mastförvaringen.
Jollar
Segel- och släpjollar ska flyttas från uppställningsområdet före första upptagningshelgen.
Släpjollar som ligger på jolleramper i strandkanten ska placeras under båten så snart den är uppställd.
Samtliga jollar som förvaras i klubben skall vara registrerade med dekal som kan hämtas på hamnkontoret
annars riskerar de att slängas. Inga jollar får ligga kvar på jolleramperna.
Servering
Vi kommer att organisera servering under lunchtid vid upptagningen. Separat information kommer.
Säkerhet
Parkera på anvisad plats och respektera utrymningsvägar och avspärrningar. Använd flytväst. Gå och vistas
inte inom arbetsområdet där båtar hanteras om du inte deltar i arbetet.
Till sist
Cirka 40 funktionärer arbetar för att din båt ska komma på plats tryggt och säkert. Vill du också delta i
funktionärsgänget som kvartersbas, traktorförare eller kranförare? Hör av dig till hamnkontoret!
Har du frågor utöver detta är du alltid välkommen att maila eller ringa till hamnkontoret.
E-post: kansli@nasbyviken.se, Tel: 0708-54 90 00.
Välkomna till årets upptagning!
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