Reglement for Sameiet Vindholmen Brygge

§ 01

Sameiet Vindholmen Brygge (VB) har tilsyn og driftsansvar for bryggeanlegget og
tilhørende flytebrygger. Alle sameiere i VB plikter å følge dette reglement.
Brudd på dette reglement kan medføre tap av båtplass.
På grunn av at dette er en utsatt båthavn, er der satt en maksimal størrelse på båt på
30 fot.

§02
•
•
•
•

§03

Maksimale størrelser på båter skal være følgende;
Plasser à cc 2500mm, med jollebom/fortøyningsbom à 5m lengde.
Maksimal størrelse på båt: 18 fot.
Plasser à cc 3000mm, med gangbarbom og fortøyningsbom à 6m lengde.
Maksimal størrelse på båt: 24 fot
Plasser à cc 3000mm, med gangbarbom og fortøyningsbom à 7m lengde.
Maksimal størrelse på båt: 30 fot
Plasser à cc 3500mm, med gangbarbom og fortøyningsbom à 7m lengde. Maks
størrelse på båt: 30 fot.
Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning av båten og eventuelt
nødvendig fendring. Båteier skal holde et jevnlig tilsyn med båten.
Båter som sliter seg, ligger til hinder eller til skade for andre båter eller
bryggeanlegg kan bli satt på land uten varsel og for eiers regning og risiko.
Det skal kun ligge én båt på hver båtplass.

§ 04 Fortøyningstau som skal overvintre på båtplassen, skal henges opp og festes slik at
tauet ikke kan falle i vannet. Der noe av fortøyningstauet ligger i vannet, vil dette bli
påpekt og bedt om å ordne opp i ellers vil de bli fjernet og kastet.
Det skal ikke hensettes løsøregjenstander på bryggen.
§ 05 Det skal benyttes strekkavlastere av gummi på fortøyningen. Metallfjærer er ikke
tillatt. Båter som er fortøyd i bryggeanlegget, bør ha 2 stk. fortøyninger bak og 2
stk. foran.
Utskifting av utstyr kan forlanges av VB og må utføres omgående.
§ 06 Ved bruk av skjøtekabel skal det benyttes godkjent kabel. Ikke forskriftsmessige
kabler, støpsler og skjøtekontakter vil bli påpekt til eier. Blir ikke disse fjernet innen
rimelig tid, vil utstyret bli fjernet uten nærmere varsel.
Vannslanger skal kveiles opp og henges på stativene etter bruk.
§ 07 Båteiere skal ikke lage særordninger i bryggeelementene. Hvis helt spesielle behov
oppstår, som f.eks. hjelpemateriell for bevegelseshemmede eller lignende, kan det
søkes VB om godkjenning.
Bruk av spiker og lignende skal ikke forekomme.
§ 08 Inn- og utkjøring i båthavnen skal foregå med sakte fart, Maks 3 knop.
Forsiktighet skal utvises slik at ikke andre båter sjeneres.

§ 09

Ved fiske fra bryggeanlegget skal fangsten øyeblikkelig legges i plastpose eller bøtte.
Det er ikke tillatt å sløye fisk på bryggen.

§ 09

Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje, bensin eller diesel eller annet
forurensende i båthavnen. Spesialavfall skal leveres på godkjent mottak.
Det er ikke tillatt å mate fugler p.g.a. ekskrementer som disse legger fra seg på
brygger og båter.

§ 10

Overtredelse av havnereglementet og klanderverdig atferd for øvrig kan medføre
advarsel og vedtak på bortvisning fra bryggeanlegget for kortere eller lengre tid.

§ 11

Skjøter, liner, opphal mm til seilbåt skal være forsvarlig festet til mast osv. slik at det
ikke står og slår og lager unødig støy i vind.

§ 12

Bryggeanlegget skal ikke brukes som utskytingsplass for fyrverkeri.

§ 13

Bryggeanlegget er for private båter og skal ikke benyttes i næringsøyemed.

§ 14

Det skal være ro i båthavnen etter kl. 23:00

