
BÅTVAKT  

Alla vi som har båtplats i 
Kopparmora båtklubb går 
vakt i båthamnen två gånger 
per säsong, eller familjevakt 
en gång per båtsäsong. Det är 
en relativt liten insats men av 
stor betydelse.

I den här foldern försöker vi 
kort beskriva vad vakttjäns-
ten innebär, och vilka rutiner 
vi gärna vill att vi följer.
Vaktlistan för säsongen bi-
fogas.



INSTRUKTION FÖR BÅTVAKT

Dessa punkter är ägnade att vara ett litet för oss alla när vi 
går våra vaktpass.

1. Kvittera i loggboken med ditt namn och        
 bryggplatsnummer. Du intygar därmed att du varit  
 närvarande på ditt pass.

2. Anteckna gärna i loggboken om något av vikt eller   
 intresse skett. T ex gästande båt, bilbesök etc.

3. Vid hårt väder skall vakt tillse att båtarna är 
 ordentligt förtöjda. Vid behov kontakta ägaren eller 
 vaktchefen.

4. Båt som ser ut att vattenfyllas, kontakta ägaren eller  
 vaktchefen.

5. Städa ur toaletten vid pumphuset, så blir den 
 trevligare att använda.

6. I vår uppgift som båtvakt ingår hela hamnomådet.
  Det innebär även parkerade bilar, ladan och upp-
 läggningsplan.

7. Innan du åker hem efter avslutat vaktpass, se till att  
 lyset är tänt i vaktstugan (gäller den mörka års-
 tiden),  samt att värmeelementet är avstängt och att 
 det är rent och snyggt.



Att gå vakt

Beslut om vakttjänstgöring 
är fattat av vårt årsmöte. Det 
finns också reglerat i våra stad-
gar och hamnregler.

2005 infördes att vi numera 
går vakt mellan kl 23.00-06.00 
alla nätter under båtsäsongen. 
Samma tider gäller hela pe-
rioden och alla dagar, helgdag 
som vardag 

Datum för båtvakterna fram-
går av vaktlistan. Listan skick-
as hem till varje båtplatsinne-
havare samt finns i vaktstugan.

Inför en ny säsong kan alla 
som vill boka sina vaktpass 
själva via vår hemsida www.
kopparmorabatklubb.com. 
De som inte själv valt vaktid 
blir tilldelad vaktid av styrel-
sen. Alla båtplatsinnehavare/
medlemmar ansvarar för att 
självvald eller tilldelad vakt-
tid blir utförd antingen vid två 
tillfällen eller familjevakt vid 
ett tillfälle. 

Förhinder

Vid förhinder att utföra vakt-
pass är du själv skyldig att an-
tingen byta vakt med annan 
på vaktlistan, eller skaffa ersät-
tare. I vaktstugan och på vår 
hemsida www.kopparmora-
batklubb.com finns normalt en 
förteckning på personer som är 
villiga att åtaga sig vakttjänst 
mot ersättning samt en för-
teckning över vaktchefer. Du 
ska ockå underrätta vaktchef 
för aktuell vecka att du inte går 
vakten själv, samt meddela vem 
som går i ditt ställe.

OBSERVERA!
Uteblir någon från vakttjäns-
ten utan att skaffa ersättare, 
oavsett orsak, debiteras en 
vaktavgift om 1.000 kronor för 
enskild vakt och 2.000 kronor 
för utebliven familjevakt.

Vakt går vi för att skydda våra 
båtar och tillbehör, samt annan 
utrustning som vi äger gemen-
samt i hamnen. Vi ställer upp 
för varandra och får på det viset 
också en trevligare båtsäsong.



Var tjugonde båtägare drab-
bas någon gång av stöld. Med 
driftsavbrott och ekonomiska 
konsekvenser som följd, men 
också med den obehagliga 
känslan av att någon obehörig 
rotat i dina tillhörigheter.

Stölder sker under hela året. 
Under försäsongen april-juni 
är det utrustningsdetaljer som 
försvinner. Från midsommar 
till september hela ekipage. 
Stölder sker när som helst på 
dygnet, lika ofta under fullt 
dagsljus som under mörka nat-
timmar.

Mest stöldbegärligt är kanske 
mindre snabba motorbåtar. In-
brott för att komma över bensin 
eller alkohol är också vanliga. 
Det som är bästa botemedlet 
är att medlemmar deltager i 
vakttjänst. Närvaro av några 
personer är oftast orsaken till 
att inget händer.

Det är naturligtvis inte me-
ningen att vi skall ingripa och 
fysiskt försöka hindra. Ett så-
dant sätt innebär risker. Vi ska 
genom vår närvaro göra det 

ointressant att ”hitta på något”. 
Om något ändå ser ut att hän-
da ska vi notera och rapportera, 
i första hand till polisen.

Egna åtgärder

Vi har många fördelar av att 
merparten av oss i båtklub-
ben bor, eller har fritidshus i  
Kopparmora. Personkänne-
dom är viktig.

Åk gärna ner till hamnen, även 
på lite udda tider.

Undvik att förvara dyra och 
extra begärliga saker ombord 
under tider du inte använder 
båten regelbundet (tex brand-
släckare). Det är mindre pro-
blem att bära hem vissa saker 
själv - och därmed få ha dem 
kvar - än kanske bortburna av 
andra.

Om du åker bort ett tag, be nå-
gon annan ta en tur till ham-
nen. Du kan också gärna ringa 
någon i styrelsen och berätta 
att du blir bortrest ett tag. Så 
hjälper vi varandra.


