FØLGEBREV V A K T L I S T E 2017
ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG
Email: bryggelaget@asker-seilforening.no

Vaktordningen starter i år tirsdag den 18. april og løper frem til og med søndag den 8. oktober. Det
er ikke tildelt vakter den 17. mai, i pinsen, St. Hans-aften og i juli måned. Disse dagene er det leiet
inn vakt. Tyveri og hærverk er et vedvarende problem i Oslo området. En vaktordning i
sommerhalvåret er et viktig preventivt tiltak for å sikre verdiene våre. Dette er også en forutsetning
i mange av andelseiernes forsikringsavtaler. Vakter må være fylt 18 år.
På medfølgende liste er dato for din vakt oppført ytterst til venstre. Husk å kvittere ut de viktigste
aktivitetene i vaktjournalen. Slik gjennomføres vakten:


Vaktstart er kl. 22.00 vaktslutt er kl. 06.00.



Varsle de neste på listen ved å sende SMS med beskjeden; ”Hei, husk vakt i havna i
morgen”. Dette er det første du gjør når du kommer på vakt. Den må være sendt innen
22.30



Vakten skal gjennomføres av minst 2 personer. Andelseieren du har vakt sammen med og
du kan ikke dele vakten. Hvis den andre ikke er møtt innen kl 22.30 skal du kontakte
denne andelseieren først. Får du ikke kontakt skal du ringe en av reservevakten.



Kontakt gjerne den andre andelseieren noen dager før vakten. Adgang til vaktbua får du
ved å benytte kodelåsen på døren. Koden for sesongen er 3471. Denne skal du ikke dele
med utenforstående. Ta med deg mobiltelefon på vakt. Dersom noe ureglementert skjer så
påtal dette. Grip ikke inn ved mistanke om kriminell aktivitet. Observer heller og varsle så
politiet på telefon 02800. Vurder alltid konsekvensen av å gripe inn. Din egen sikkerhet er
viktigst. Rådfør deg med politiet.



Det skal ikke være noen biler parkert på tangen om natten. Biler som står der hele natten
eller som besøker anlegget mellom 01.00 og 04.00 skal noteres i vaktprotokollen. Gi deg
alltid til kjenne når det kommer båter inn i anlegget eller biler kommer ned på tangen
mellom kl 01.00 og 04.00. Bruk lykten mye slik at det vises at det er vakt på Tangen.
Refleksvest skal benyttes. Parker gjerne på Tangen når du har vakt.
Toalett er tilgjengelig på siden av klubbhuset.

Noter deg dato for vakten din nå med en gang. Dersom vakten du har fått tildelt ikke passer for
deg må du selv ordne med stedfortreder (se nedenfor) eller bytte med en annen andelseier. Det
finnes ingen unnskyldning for ikke å sørge for sin vakt. Møter ikke du eller din stedfortreder til
vakt blir du belastet for et gebyr på 1.500,-

RESERVEVAKTER:
Kontakt i så fall en av personene nedenfor. De går vakten for kr 1.200,- pr vakt. Det er lurt å
kontakte de så tidlig som mulig. Dersom vakten settes bort med kortere varsel enn 24 timer før
oppmøte går de vakten for 1.400,- pr vakt.
Reservevakter for sesongen 2017 er:
Finn K Jørgensen
Geir Halbo
Astrid Ytre Eide
Mikaela Gyldén
Ludvig Bjerkåsholmen
Tom Eriksen
Casper Rynning
(fra 15 mai)
Petter Sletaune

Mob 93 88 21 66
Mob 91 69 07 03
Mob 47 83 42 55
Mob 41 51 91 09
Mob 98 85 64 46
Mob 95 28 37 30
Mob 98 81 31 22
Mob 91 58 01 29

Eventuelle andre forespørsler kan rettes til:
Styremedlem, Kristian Erlandsen,
Havnesjef, Hugo Berger,

GOD VAKT !
Hilsen Styret i Bryggelaget

Mob 92 23 71 38
Mob 90 73 54 67

