Vaktgång i hamnen
Klubbens medlemmar gick vakt i hamnen från den 13 april till 16 november. Grundbemanningen var
tre personer per natt från nio eller tio på kvällen till klockan fyra på morgonen. Under
semestermånaden juli var vakthållningen lite sporadisk med två vakter per natt.
Verksamheten avlöpte på ett mindre tillfredställande sätt. Tyvärr blev ett antal utombordare och
växelhus stulna. Försök till båtstöld, som misslyckas. De mesta stölderna har varit på hösten när
båtarna varit på land. Den som känner till att något försvunnit uppmanas mejla uppgifterna till
vaktansvarig@saltsjobadensbatklubb.se för framtida rapporter.
Det är viktigt att alla vakter läser igenom instruktionen ordentligt och genomför alla sysslor inte minst
med tanke på att det finns gästande båtar i hamnen som har rätt till fräscha toaletter och duschar.
Nyckel till förrådet mellan toaletterna hänger på vaktskåpsdörrens insida. I förrådet finns
städmaterial.
Tio medlemmar missade sina pass under säsongen. Fyra mer än 2014, inte bra när det finns
vaktersättare. 18 båtar var inte märkta på land.

Dags att boka säsongens vakttid!
Bokningen är öppen mellan den 18 mars och den 10 april. Du bokar ditt pass på hemsidan under
fliken Boka vaktpass. För att boka tid krävs ett lösenord och användarnamn.
Du som tidigare fått lösenord men glömt bort det kan få ett nytt via länken ”Glömt lösenordet?” på
inloggningssidan.
Innan bokningen stänger går det förstås bra att byta tid via bokningssidan. Efter stängningen den 10
april lottas återstående pass ut bland de medlemmar som inte har bokat själva. Därefter går det inte
att ändra sin vakttid. Man får iställe försöka byta med någon annan medlem.
På bokningssidan kan man se sin tid och via en länk kontakta andra medlemmar för att vid behov
försöka byta pass.
Vaktbokning i klubbhuset kan ske den 18 mars kl. 15:00-16:00 och stugbokningen kl. 16:05-16:30 i
klubbhuset. I år kommer stugbyte veckovis att ske måndagar kl.12:00.
Det årligger varje medlem att själv hålla reda på sitt bokade eller tilldelade vaktpass.
Förutom informationen på hemsidans vaktlänk kommer det inför vaktperjorden att finnas en
utskriven vaktlista i klubbhuset. Se också till att din mailadress till SBK alltid är uppdaterad så får du
mer info genom mejlutskick.
Vakterna kommer att vara olika tider i år. Vår- och höstvakterna går 22:00 – 04:00 och
sommarvakten 21:00 - 04:00.

