Bevakning av våra båtar och bryggor
Bevakning utförs dagligen under tiden 1 maj till 21 oktober mellan kl. 12:00 till 12:00 efterföljande
dag. Detta görs på oregelbundna tider under 24 timmar per pass, så i praktiken har vi dygnet runt
bevakning 7 dagar i veckan under sommarsäsongen alla 180 dagar i följd. Detta gör en stor skillnad
för eventuella stöldförsök och skadegörelse. Tack för din medverkan.
Vakthållningen går i första hand ut på tillsyn av båtklubbens hamnar och att båtar och övrig
utrustning inte råkar eller råkat ut för problem genom att:
- Förebygga brott genom synlighet och anmäla påbörjat eller genomfört brott.
- Se efter så att ingen båtförtöjning är undermålig.
- Se till att ingen båt är vattenfylld eller har andra synliga problem.
- Kontakta respektive hamnkapten VIA E-POST ELLER SMS om åtgärder behöver vidtas.
- ENDAST I AKUTA FALL BEHÖVER DU RINGA! Uppgifterna finns i vakttelefonen.
- Nödvändig utrustning är mobiltelefonen och vid skymning även en ficklampa.
- Använd alltid reflexväst när du går vakt, detta för att öka synligheten.
- Vi rekommenderar också att du går i sällskap med någon annan. (Hund är bonus!)
- Vakthavande ansvarar också för att hålla ordning i klubbstugan.
- Se till att sätta mobiltelefonen och ficklampan på laddning efter ditt pass!
- Väskan med pärmen, ficklampan, mobiltelefon m.m. återlämnas senast kl. 12:00 på det avgående
vaktdygnet i klubbstugan.
- Lämna din handskrivna A4 vaktlogg i pärmen som är kvar i klubbstugan
Som vakthavande kan du nås av medlemmar och funktionärer på Vakthavande telefonen.
Information kan behövas skickas ut kontinuerligt som är viktigt för den för dagen ansvariga. Denna
måste alltsid bäras med under passet. (Det kan handla om kraftig blåst eller annat väderomslag,
iakttagelser som gjorts och behöver extra tillsyn, olika typer av riskbedömningar m.m.)
Numret till denna är 070 263 75 89 för SMS och vakthavande@resarobatklubb.se för e-post.
Med hjälp av QR-koder (Quick Respons) som är placerade på varje brygga kommer loggning av datum
och klockslag ske automatiskt. Med hjälp av mobiltelefonens kamera kommer du registrera dina
ronder på ett smidigt sätt. Du kan vid behov även skriva kortare kommentarer direkt i telefonen om
något behöver rapporteras. Du ska bara RIKTA kameran mot QR-koden INTE FOTA av den. Länken
dyker sedan upp automatiskt, klicka då på den!
I loggboken i väskan antecknas problem och brister på bryggorna samt misstänkta händelser,
personer, registreringsnummer, beskrivning av fordon, särskilt färg eftersom den inte alltid stämmer
med bilregistret. Fota gärna med Vakthavande telefonen som styrker dina iakttagelser.
forts.

Bevakningen utförs av den för dagen utsedd medlem som förflyttar sig mellan Resarö Båtklubbs olika
bryggor i ojämna intervaller. Vid varje vakt ska minst två rundor till samtliga bryggor ske, varav minst
en runda nattetid mellan kl. 23.00-05.00
Bryggorna som ingår i ronden är:
Badviken - Dyviken - Hästhagen och Ytterby Gård. Vägbeskrivning går att nå genom telefonen.
Koden 1972 går till klubbstugan samt grinden till bryggorna vid Ytterby Gård.
Om tilldelat vaktpass inte kan genomföras är det vaktens ansvar att byta eller ordna ersättare från
RBK. Det är bara den som är medlem OCH har båtplats i klubben som går vakt. Även om båtplatsen
tillfälligt är uthyrd till annan medlem så är det ordinarie båtplatsinnehavare som är ansvarig att
vaktronden genomförs. Vi har fler båtplatser i klubben än antal vaktdygn, det innebär att alla
behöver inte nödvändigtvis gå varje år. Vakt som uteblir debiteras 2000 kr
Informationen är uppdaterad i April 2018 av säkerhetsansvarig.

Viktiga telefonnummer
Polisen: För brottsanmälan som ej bedöms vara av akut karaktär.

114 114

SOS vid akuta fall, t.ex. pågående brott.

112

Kustbevakningen:

Kontorstid kl. 09:00-16:00

0776 70 70 00

Övrig tid Ledningscentral Stockholm

08 57 89 76 00

Ring endast funktionärer vid akut behov, SMS eller mail i första hand!
Resarö Båtklubb

Säkerhetsansvarig: Anders Jacobsson

072 716 05 04

vaktgeneral@resarobatkubb.se
Badviken:

Hamnkapten: Lennart Brittner

070 562 22 32

Vice: Lars Klang

070 755 99 20

hamnkapten-bv@resarobatkubb.se
Dyviken

Hamnkapten: Anders Jacobsson

072 716 05 04

Vice: Pierré Saidra

072 539 88 21

hamnkapten-dv@resarobatkubb.se
Hästhagen

Hamnkapten: Bertil Lagerlund

070 308 47 86

Vice: Carl-Axel Persson

070 329 63 14

hamnkapten-hh@resarobatkubb.se
Ytterby Gård:

Hamnkapten: Richard Lindhe

073 681 74 51

Vice: Mats Larsson

076 049 65 89

hamnkapten-yg@resarobatkubb.se

