
VAKTINSTRUKTION  

Sollentuna Båtsportunions uppläggningsplats i Tegelhagen 
Under perioden september - maj skall området avpatrulleras kl. 23 – 05. 

Vakterna skall under ovan angivna tider befinna sig på området och avpatrullera detta. 
 
Det viktiga är att ni med hjälp av ficklampor, klädsel och genom att röra er inom området visar att 
området är bevakat. Skyltar med texten ”OMRÅDET ÄR BEVAKAT” finns dessutom uppsatta 
längs staketet. 

• Vaktlaget skall alltid bestå av minst 2 personer. Om den andra vakten inte kommit då vaktpasset 
börjar, ring och påminn. Lyckas inte det försök om möjligt att skaffa en vaktkollega på annat 
sätt. Gå ej ensam på vaktpasset. Ring/SMS:a din båtklubbs vaktchef om du avbryter vakten. 
Notera i klubbens vaktjournal 

• Minst en av vakterna skall vara myndig. Medlem eller dennes maka/make/sambo eller barn över 15 år 
kan gå vakt. Vakt som inte inställer sig enligt vaktlista och inte skaffat ersättare, debiteras kostnad 
enligt respektive klubbs prislista. 

Uppgifter 
• Påminn samtliga vakter till nästa nattpass (SMS eller telefon, sker per automatik av TBK’s 

bokningssystem, mail 3 dagar före och SMS en dag före). 
• Genom närvaro avskräcka eventuellt objudna gäster. 
• Kontrollera pallningar och täckning samt upptäcka eventuella bristfälliga eller skadade el-ledningar. 
• Vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skador på båtarna. 
• Fylla i och avrapportera väsentliga iakttagelser och åtgärder i vaktjournalen. 
• Se till att huvudkranen för vattnet som sitter i vaktstugan är stängd.  
• Kontrollera att samtliga (5 st) grindar är låsta. 
• Kontrollera att ingen åverkan gjorts av stängsel eller skyltar. Vid avvikelser ring/SMS:a din varvschef 

eller områdesansvarig. 

Vid intrång av obehöriga på varvsområdet 
• Visa att området är bevakat. Tag kontakt med de personer du inte känner igen och gör en vettig 

bedömning av deras avsikt att befinna sig på området. Se till att alltid hålla avståndet till 
människor du inte känner och som du misstänker ha brottsligt uppsåt. Försök inte 
handgripligen avvisa någon. 

• Du har dock enligt lag rätt att gripa den som anträffas ”på bar gärning eller flyende fot” i samband 
med t ex stöld.  

• Om du anser dig klara av det kan du alltså gripa och kvarhålla denne tills polis kommer men utsätt 
dig inte för onödig risk.. 

• Tillkalla därför polis i ett så tidigt skede som möjligt om du misstänker pågående eller förberedelse till 
stöld. 

• Om någon visar intresse för varvsområdet, notera – tid, signalement, bilfabrikat och registrerings-
nummer. Notera i vaktjournalen och skriv en incidentrapport. 

Vid brand 
• Tillkalla BRANDFÖRSVARET, telefon 112, till BÅTUPPLÄGGNINGEN i TEGELHAGEN, 

öppna grindarna till området och möt Brandförsvaret. Brandsläckare finns i vaktstugan. Gå inte upp i 
båt som brinner. 

Vid hård vind, storm etc. 
• Notera sönderblåsta täckningar och kontakta om möjligt båtägaren. 
• Förankra tillfälligt täckningar som riskerar att skada andra båtar. 
• Försök inte själv åtgärda bristfälligt stöttade båtar utan spärra av riskområdet med avspärrningsband 

som finns i vaktstugan. Kontakta båtägaren eller i nödsituation brandförsvaret (telefon 112) 
Allmänna regler 
• Kontrollera ficklamporna och ladda dessa enligt uppsatt instruktion; observera risken för överladdning 
• Återställ använt material på sin plats och städa upp i vaktstugan då du lämnar den. 
Viktiga telefonnummer: POLISEN 112 (akut) eller 11414 – BRANDFÖRSVARET 112 

Gäller fr o m 2014-09-27 


	VAKTINSTRUKTION
	Sollentuna Båtsportunions uppläggningsplats i Tegelhagen
	Uppgifter

	Vid intrång av obehöriga på varvsområdet
	Vid brand
	Allmänna regler

