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Välkomna till medlemsbrev 23/2016 

 
Styrelsen fortsätter med att nå ut med information till sina medlemmar via e-post. Bra 

att tänka på om ni byter e-postadress, telefonnummer eller adress, skicka ändringen 

till styrelsen@vastanforsbatklubb.se  

 

 

En nyhet för i år är att klubben använder SBU-registret (Svenska båtunionen) för att 

få ut information till er medlemmar som meddelat mailadress och mobilnummer, t ex 

så får varje medlem en påminnelse om nattvakt som mail, aktuellt datum och 

klockslag, (2 dagar före aktuellt pass) och SMS (1 dag före aktuellt pass). Kom ihåg 

att ta kontakt med er vaktkompis i god tid, vaktlistan finns på VBK:s hemsida 

(lösenord krävs) och nere i klubbhuset. För allas säkerhet nattetid så ska det finnas 2 

nattvakter mellan 21:00-06:00, det är inte tillåtet att dela på ett vaktskift. Det kan 

hända olyckor eller om det kommer in obehöriga på området och då ska det vara 2 

nattvakter. Läs gärna nattvaktsinstruktionen i klubbhuset som beskriver vad man som 

nattvakt ska göra under ett skift. Kan man av någon anledning inte sitta vakt så får 

man försöka byta skift med en annan medlem eller läsa på tavlan nere i klubbstugan 

vilka som kan hjälpa till i frågan. 

 

 

Genom VBK:s stora projekt med bland annat för att handikappanpassa området, har 

många medlemmar och företag skänk pengar till detta projekt. En provisorisk tavla 

har satts upp på baksidan av klubbstugan där namn på medlemmar och företag som 

gett gåvor till klubben. När nya byggnaden för handikapptoaletterna har färdigställts 

kommer en ny tavla att installeras. 

 

Hjärtstartare finns nu att tillgå i klubbhuset, kommer att finnas till höger innanför 

entrén på väggen där det också finns en tavla som ger adekvat information om vad 

man behöver tänka på vid ett hjärtstopp. Dörren till klubbstugan står ofta uppställd då 

det är båtmedlemmar nere på området, är dörren stängd behövs tagg för att komma in, 

trailermedlemmar har dock inte den behörigheten, skulle det behövas hjärtstartare och 

dörren är stängd får man påkalla hjälp från de som har behörighet, naturligtvis gäller 

samma förfarande att man larmar 112 omedelbart vid ett eventuellt hjärtstopp och 

talar om vart man befinner sig och ger instruktioner till någon att bevaka körgrinden 

så att ambulans kan komma in, polisen har egna taggar. 

 

                                                                                                              Forts. 
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Nya rampen har besiktigas av dykare och godkänts, den ska uppfylla kraven för alla 

medlemmars behov, dock kan vi inte råda över låg och högvatten, skulle någon 

medlem få problem tas kontakt direkt med styrelsen. Styrelsen kommer att hjälpa till 

att lösa eventuella problem vid isättning eller upptagning. Behöver man hjälp med 

sjösättning tas kontakt med styrelsen som hjälper till med klubbens nya hjullastare. 

 

Den 10 juni 2016 var det sista sjösättningsdag om man inte meddelat annat till 

styrelsen eller hamnkaptenen daniel@vastanforsbatklubb.se det är obligatoriskt att 

höra av sig om man fått något förhinder, annars lånas båtplatsen ut till någon annan. 

Man kan inte själv som medlem hyra ut sin båtplats i andrahand. 

 

 

 

Styrelsen önskar en trevlig sommar med ett rikt båtliv! 
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