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VAKTINSTRUKTION FÖR HAMNOMRÅDET VID STRANDVÄGEN 

 

Uppgifter 
Din uppgift är att: 
– Genom din närvaro avskräcka eventuellt objudna gäster samt hålla grinden låst. 
– Upptäcka eventuella bristfälliga eller skadade förtöjningar, skadade el-ledningar eller anslutningar som kan 

tänkas förorsaka brand samt kontrollera vattenledningar och kranar. 
– Vidta nödvändiga åtgärder för att minska risken för skada på båtar och bryggor. 
– Avpatrullera samtliga bryggor minst en gång per timme. 
– Avrapportera väsentliga iakttagelser och åtgärder i vaktjournalen. 
– Vid behov länsa klubbens roddbåt. 

 

Vid intrång av obehöriga 
– Då okända personer vistas inom eller söker ta sig in på hamnområdet från land eller från sjön. 
– Visa att området är bevakat. 
– Begär legitimation i form av medlemskort. 
– Försök inte handgripligen avvisa någon, speciellt inte på bryggorna. 
– Du har 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 har du alltså rätt 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 hamnområdet, notera – tid, signalament, bil eller båtfabrikat och 

registreringsnummer. 

 

Vid brand 
– Tillkalla BRANDFÖRSVARET till Strandvägen/Backvägen. 
– Brandsläckare finns i klubbstugan och på bryggorna under säsong 
– Om båt brinner minska risken för skador på andra båtar, försök att flytta närliggande båtar. 
– Gå inte ombord på en båt som brinner. 

 

Vid hård vind, storm etc. 
– Sätt på dig flytväst! 
– Kontrollera och åtgärda förtöjningar men arbeta alltid tillsammans med den andra vakten. 
– Om risk finns att båtar/bryggor skadas, kontakta vaktchef, hamnkapten eller annan som kan kalla på 

ytterligare hjälp. 
– Då läget är under kontroll, avpatrullera bryggorna kontinuerligt. 

 

Allmänna regler 
– Kontrollera ficklamporna, behövs batterier meddela nästa dags vakt att han köper nya, tar kvitto som 

skickas till kassören. 
– Återställ använt material på sin plats och städa upp i vaktstugan då du lämnas den. 

 

Viktiga telefonnummer: 
POLISEN 401 54 51  eller  401 00 00  –  BRANDFÖRSVARET 112 

Vaktpasstider:  Söndag – torsdag kl 21.00 – 02.00.  Fredag och lördag kl 21.00 – 03.00.  

Vid dåligt väder kan vaktpasset förlängas. Vaktlaget skall alltid bestå av minst 2 personer. Om den 
andra vakten inte kommit då vaktpasset börjar, ring och påminn. Om aktuell medlem trots detta ej 
är disponibel tillkallas vakt från vaktpoolen, se sida 16 i matrikeln. 

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

 




