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Vakt-Info till nya medlemmar 
 

 

 

Att gå vakt och vakta våra egendomar, i detta fall våra båtar, är ingen direkt skyldighet utan en 

rättighet, allt i enlighet med ”båtsamverkan”, och lagen. 

 

Här följer några råd, tips och instruktioner när Du/Ni går vakt på vårt hamnområde på 

Strandvägen ( två vaktpass om du har båtplats i hamnen)  och ett på varvsområdet i 

Tegelhagen (om du har båten vinterupplagd). 

 

När går Du vakt ?  

 

TBK har infört en önskelista där man kan fylla i när man önskar gå vakt..  

 

För vintervakten, på uppläggningsområdet i Tegelhagen som vi delar med fyra andra 

båtklubbar i SBU (Sollentuna båtsportunion), EBK, ESS, SBK och RBK. Önskelistan finns  

tillgänglig vid höstmötet i början av november och tre veckor därefter i TBKs egen 

klubbvagn i Tegelhagen. Om TBK har vakten den första delperioden finns ”önskelistan” i 

klubblokalen vid Strandvägen fr.o.m. 1:a september. 

 För sommarvakten finns önskelistan tillgänglig vid årsmötet och därefter 3 veckor i TBKs 

klubbvagn i Tegelhagen. 

    Antecknar man sig inte för vakt blir man slumpvis anvisad tid, kanske mitt under 

semesterperioden eller veckoslut. 

 

Om Du inte kan gå vakt den anvisade dagen. 

 

Försök i första hand byta med någon annan klubbmedlem. Gör anteckning om bytet i god tid i 

vaktpärmen i klubblokalen vid Strandvägen, resp. vaktlokalen (stora huset mitt på området 

i Tegelhagen). 

I andra hand ring någon ur vakt-poolen och gör upp om ett belopp för att gå Din vakt. 

(Normalt 500 kr). 

Gör Du ingenting och uteblir från ditt vaktpass blir Du debiterad 1000 kr. (enl. § 18 i 

stadgarna)  

 

Hur vaktar man? 

 

Kom i tid! Läs vaktinstruktionen. Kommer inte Din vaktkollega, ring henne/honom. 

Acceptera den akademiska kvarten. Får Du inte kontakt inom 30 min, ring någon ur 

vaktpoolen.  

 Ring nästkommande vaktpar och påminn att de har nästa vakt. Obs. att vissa dagar inte är 

besatta. 

 Gör oregelbundna rundor i vaktområdet under passet (med reflexväst på). 

 Töm vår jolle på vatten. (gäller självklart sommarvakten vid Strandvägen).  

 Städa toaletten. 

 Fyll i vaktrapporten, gärna också loggboken. 

 

 

Benny Söderberg 

Vaktchef 


