Reglement for Sandstø brygge båtforening (SBB)
§ 1: Sandstø Båtforening (SBB) har tilsyn og driftsansvar for småbåthavnen med bryggeanlegg
Alle medlemmer i SBB plikter å følge dette reglement.
Båtplassene tilhører leilighetene og kan ikke videre utleies, eller selges til andre som ikke har bopel på Sandstø
Brygge.
§ 2: Det skal være overensstemmelse mellom båtplass størrelse og båtstørrelse. SBB vil oppfordre og ta initiativ til
byttlån av båtplass for å oppnå bedre utnyttelse av havna. Tildelt båtplass skal benyttes. Hver båtplass merkes med
leilighetens nummer. Alle båter skal være registrert i småbåtregisteret eller tilsvarende (Securmark m.f.) og ha
godkjent reg.nummer/merking.
§ 3: Båteier plikter å sørge for solid og riktig fortøyning av båten, og eventuelt nødvendig fendring. Båteier skal
holde et jevnlig ettersyn med båten.
Båter som sliter seg, eller ligger til hinder, eller er til skade for andre båter eller bryggeanlegg, kan bli satt på land
uten varsel og for eiers regning og risiko.
Det skal ligge kun en båt på hver båtplass. Unntatt denne regel er slepejolle inntil 10 fot dersom denne ikke er til
hinder for nabobåter eller til ulempe for øvrig ferdsel.
§ 4: Fortøyningstau som skal ”overvintre” på båtplassen skal henges opp og festes slik at tauet ikke kan falle i
sjøen. Alt fortøyningstau bør tas inn og vedlikeholdes når båten er på land.
§ 5: Det skal benyttes tau med strekkavlastere/gummi. Metallfjærer er ikke tillatt.
Båter som er fortøyd i anlegget bør ha 2 tauer foran og 2 bak. Utskifting av utstyr kan forlanges av SBB og må
utføres omgående.
§ 6: Det er montert strømbokser og vannkraner til felles bruk ved anlegget. Ved bruk av strøm skal det benyttes
godkjent skjøteledning. Ikke forskriftsmessig utstyr blir fjernet uten forutgående varsel. Vannslanger skal kveiles
opp og henges på stativ etter bruk.
§ 7: Båteiere skal ikke lage særordninger i bryggeelementene. Hvis helt spesielle behov oppstår, som f. eks.
hjelpemateriell for bevegelseshemmede eller lignende, kan dette godkjennes av SBB. Bruk av spiker i brygga skal
ikke forekomme.
§ 8: Inn og utkjøring i havnen skal foregå med sakte fart, maks. 3 knop, og forsiktighet skal utvises så ikke andre
båter sjeneres. Det er ikke lov å kaste avfall eller tømme spillolje eller annet forurensende i havne- bassenget.
Spesialavfall som for eksempel spillolje og batterier skal fjernes fra havneområdet og innleveres på egne
mottaksstasjoner. Husk miljøet!
§ 9: Det er ikke tillatt med seilbåt i båthavnen. Gjester/besøkende som kommer med seilbåt kan bruke
gjestebryggen, men må forlate bryggen før KL:23.00 hvis ikke annen tillatelse er gitt fra SBB.
§ 10: Alle som ferdes i havneområdene skal følge anvisninger og påbud fra havneansvarlige (oppnevnt av styret)
som skal påse at havnereglementet blir fulgt. Hvis noen nekter å rette seg etter instruksjoner fra havneansvarlige,
skal de rapporteres skriftlig til styret, som treffer endelig avgjørelse om hvilken reaksjon som skal iverksettes.
Overtredelse av havnereglementet og klanderverdig atferd for øvrig kan føre til bortvisning fra havneområdene for
kortere eller lengre tid, eller for alltid med hjemmel i foreningens lover. Uvedkommende som viser usømmelig
eller sjenerende atferd, skal omgående vises bort.
§ 11: Besøkende/Gjester med egen båt skal fortøye slik at det ikke medfører skader på bryggeanlegg. Skal
besøkende/gjester fortøye ved bryggen mer enn 2 døgn skal det innhentes tillatelse fra SBB
1. Det er forbudt å fortøye i lys- og vannpåler
2. Ska man fiske fra bryggeanlegget må fangsten øyeblikkelig legges i plastpose eller bøtte.
3. Man må ikke sløye fisk på bryggeanlegget

Etter kl. 23.00 skal det være ro i havnen.
Følger du dette reglementet får vi et hyggelig båtmiljø og vi tar vare på vårt unike havneområde.
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