Bryggereglement
•

Brygga skal være et sted for rekreasjon og hygge.

•

Ta hensyn til hverandre, spesielt de som fisker krabber og bader. Badeplassene er merket
med bøyer og bading skal foregå innenfor dette området. Det skal ikke ligge båter på stranda
ved siden av utkjøringsrampa.

•

Bryggeanlegget skal til enhver tid være ryddig slik at alle kan ferdes uten å snuble i avfall eller
hensatt utstyr, skalle i baugspyd, anker eller daviter.

•

Båtforeningen har ingen gjesteplasser eller opplagsplasser ved bryggeanlegget.

•

Båter skal fortøyes slik at skade på anlegget ikke oppstår, plasseier er ansvarlig for eventuelle
skader. Større båter (over 20 fot) skal være fortøyd med strekkavlastere av gummi, det skal
ikke benyttes strekkavlastere med fjærer pga. støy (se neste punkt).

•

Båteier må sørge for at fortøyninger og rigg ikke lager unødvendig støy.

•

Ønske om å la båten ligge ute vinterstid meddeles styret. Båter som skal ligge ute vinterstid
bør ligge på innerste brygge for å skåne anlegget. Båteier må organisere dette selv, men må
kontakte bryggesjef.

•

Strømmåler i tidsrommet 01.11- 31.03. Henvendelse til styret for utlevering og informasjon
om bruken/ registreringen. Målerstand avleses før og etter vintersesongen, og skjema for
vinterstrøm underskrives av både plasseier og bryggesjef. Dersom man kun ønsker å ha
båten liggende ute med bruk av strøm litt lenger, men ikke lenger enn 31.12, kan man velge
ikke å benytte seg av strømmåler, men betale en fast sum til båtforeninga på kr. 300 per
påbegynte måned, maksimalt kr. 600 fram til 31.12.

•

Vannet på anlegget stenges før frost, eller senest innen 1 november.

•

Ved utleie av egen båtplass, er andelseier ansvarlig overfor foreningen. Det skal fylles ut eget
skjema som leveres foreningen når plassen blir leid ut. Dersom dette ikke skjer, påløper det
et gebyr på kr 1000. Skjema skal fylles ut hvert år selv om det er samme person som leier. Se
også egne regler i vedtektenes § 10 om dette. Skjemaet finnes på foreningens hjemmeside
www.bjerkbat.no

•

Bruk av toalett. Nøkkel til toalett henger i vaktbua og er tilgjengelig for alle medlemmer. Alle
som bruker toalettet har ansvar for å holde det i orden og låse etter seg.

•

Avfall skal tas med når man forlater båten/båtplassen. Inget avfall skal legges igjen på
området. Husk å hente opp ting som man eventuelt mister i sjøen. Det er en mottakstasjon
for kildesortert avfall på enden av moloen, mot riksveien
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Bryggereglement
Parkeringsregler:
•

Hvert medlem/hver leietaker får to parkeringsoblater. Selv om man har flere plasser får man
ikke flere oblater enn dette. Gyldig parkeringsoblat må være synlig i frontruta ved parkering.

•

Man kan parkere to biler etter hverandre. Kun den ene bilen trenger da parkeringsoblat. Det
er ikke lov å parkere på langs, slik at man tar flere plasser.

•

Feilparkerte biler kan ilegges et gebyr.

•

Plassen for opptak og utsetting av båter skal ikke benyttes som parkeringsplass. Denne
plassen skal til enhver tid være tilgjengelig for opptak og utsetting avbåter.

•

Det er ikke tilgjengelig el-uttak til lading av El-biler. El-biler har, som alle andre biler,
parkeringsforbud på plassen for båtopptak/utsetting.

•

Det er ikke lov å hensette hengere på parkeringsplassen. Dersom man har satt ut båt eller
skal ta inn båt på henger, må hengeren ikke ta plass utover den plassen man uansett
benytter for å hensette bilen iht. dette reglementet (altså kan hengeren stå etter bilen når
den står lovlig parkert).

Styret.
Bjerkøya Båtforening
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