ORDNINGSREGLER SOMMARHAMNEN HÄRSÖ
Ansvariga för arrenderat område är styrelsen

Sommarhamnen på Härsö är belägen i Erstaviken lat N 59°12'95 och long.
O 18°26'65. Till Härsö skall alla medlemmar i RBK känna sig välkomna och
styrelsens förhoppning är att nya och gamla medlemmar skall lära känna
varandra under trivsamma former. Viken där vi har vår brygga är skyddad
för de flesta vindar. Sommarhamnen är till för RBK:s medlemmar, men i
mån av plats finns det inget hinder att man bjuder in bekanta. För att alla
skall trivas och för att klubben skall uppfylla sin skyldighet mot arrendatorn
ber styrelsen att Ni uppmärksammar följande ordningsregler.

1. Förtöj Din båt på ett betryggande sätt. Förtöjning längs med bryggan
accepteras normalt inte.
2. Båten får ej lämnas utan tillsyn eller permanentförtöjas i
sommarhamnen.
3. Visa hänsyn till Dina båtgrannar. Alla är inte "nattugglor".
4. Det åligger alla att hålla rent och snyggt omkring sig. Ta hand om Dina
sopor och töm inget avfall i vattnet.
5. Sophämtningen kostar klubben mycket pengar, fyll därför säckarna väl
innan de byts, eller ännu hellre, ta med soporna hem om Du kan.
6. Håll toaletterna rena och snygga. Inga toalettpapper i buskarna.
7. Hundar och andra djur skall hållas kopplade och rastas på anvisad
plats bortom varpaängen.
8. Eldning är förbjudet, får endast ske i därför avsedd grill på anvisad
plats men absolut inte på bryggan.
9. Fiske får endast ske med handredskap.
10. Klubbens segeljollar och kanot får disponeras av medlemmarna och
skall när de inte används ställas tillbaka på avsedd plats och låsas.

11. Var aktsam om klubbens tillhörigheter, det är vi själva som får betala.
12. Det är absolut förbjudet att kasta eller knuffa i varandra från bryggan.
Tänk på skaderisken.
13. Om klubbmedlem någon gång skulle vara tvungen att upplysa båtar
som inte tillhör RBK lägga till vid bryggan skall detta göras på ett
sådant sätt som man själv skulle vilja bli upplyst vid okänd brygga.
Var trevlig och informera gärna om var det finns platser att tillgå,
tvärs över viken eller i närliggande naturhamnar exempelvis
Napoleonviken.

Styrelsen räknar med att medlemmar i RBK och eventuella gäster visar
varsamhet och hänsyn till naturen. Inte bara på det av klubben
arrenderade området utan Härsö i sin helhet och de som bor på ön samt
arrendator. Härsö är en fin ö som vi skall vara tacksamma för att få nyttja.
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