Velkommen til vinterplass i Vallø Småbåthavn
Vinteren 2022-2023!

Du har nå fått tildelt pir og plassnr. for vinteren 2022-2023. Plassen er gitt ut ifra de
opplysninger du har gitt om båten du skal ha i Vallø Småbåthavn denne vinteren.
Følgende regler gjelder for vintersesongen:
1. Båteier er selv ansvarlig for å frostsikre båten. Vallø Båtforening anbefaler at dette blir
gjort.
2.

Det er ikke tillatt å bo i båten under opplag i boblehavna.

3. Vallø Båtforening fraskriver seg ansvaret for eventuell svikt i bobleanlegget.
4.

Fortøyning skal skje etter mottatt foreningens regler– avhengig av om du ligger på
molo eller flytebrygge. Reglene finner du på foreningens hjemmeside

5.

Strømkabel skal være av HEL lengde på minimum 2,5 kv. beregnet for utendørs bruk
med støpsel i begge ender. Det er ikke lov med overgang (skjøtekabel). Kabel må
legges slik at den ikke er til hinder for fresing av snø på pir. Stripsing av kabel er tillatt i
vinterseongen og strips skal fjernes til våren. Vallø Båtforening er ikke
erstatningspliktig overfor de kabler som eventuelt blir ødelagt.

6. Har du tegnet strømabonnement skal ikke abonnementsgrensen overstiges. Det er
uansett kun tillatt med maks forbruk på 500watt (0,5Kw) . Kontrollmålinger vil bli foretatt
og Vallø Båtforening forbeholder seg retten til å trekke ut strømstøpsel ved
overforbruk. Måler vises frem til til driftsleder før 15.11.2022 slik at korrekt forbruk kan
registres
7. I Vallø Småbåthavn er det totalforbud mot sjakler, wire og kjetting som
fortøyningsmateriell. Skal du låse fast båten må godkjent lås benyttes samt at eventuell
wire/kjetting må være strømpe-/plastbelagt. I tillegg skal fall på seilbåter sikres mot støy.
8. Vinterplassen du har leid er frem til 28. mai 2023. Ønsker du å ligge utover denne
datoen
må
Havnekontoret
til
Vallø
Båtforening
kontaktes.
Epost:
post@vallobaatforening.no.
9. Liste med navn og tlf. til alle båteiere som ligger ute i vinter er tilgjengelig hos
Driftsleder og Styret.
10. Rekvirent av vinterhavn er ansvarlig for båten frem til den er fjernet fra vinterhavn.
Jeg har mottatt ”Dette er de viktigste reglene du må kjenne – vinterplass 2022" og forplikter
meg til å følge disse. Jeg er inneforstått med at hvis reglene brytes, vil jeg bli belastet med alle
kostnader for de ekstraarbeider dette måtte medføre.
Når jeg betaler tilsendt faktura er det å anse som aksept av disse regler.

Måtte vinteren bli kort og mild!

