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REGLEMENT FOR
VÅGAN BÅT & SJØFISKEFORENING
MARINEPOLLEN
1. Det påhviler en hver båteier/innskuddshaver å holde orden på
pirene. Joller eller annet utstyr skal ikke lagres på
flytebryggene.
2. Båteier/innskuddshaver ansvarlig for at bryggen foran egen
båtplass holdes fri for snø og is.
3. Gummidempere skal brukes som dempere på alle
fortøyningen.
4. Alle båter skal være ansvarsforsikret.
5. Dersom bryggene/anlegget blir påført skade, uavhengig av
art/årsak, skal den som forårsaker eller oppdager skaden
straks informere pirsjefen.
6. Dersom havneanleggets pirsjefer må gripe inn for å forhindre
skade på havneanlegget forårsaket av dårlig fortøyning,
mangelfull lensing av båter eller lign., kan vedkommende
andelsinnehaver/båteier bli stilt økonomisk ansvarlig for
utført arbeid/skade.
7. Styret kan forlange at innskuddshaver/båteier skal bytte plass
når dette er nødvending for en hensiktsmessig utnyttelse av
havneanlegget.
8. Det må ikke legges større båter på båtplassen enn at avstand
mellom båt og uteriggere er mindre enn 25 cm. Styret
vurderer maksimal båtstørrelse i tvilstilfeller.
Maksimal båtstørrelse på pirene A – E er 35 fot.
Maksimal båtstørrelse på pir A1 – A2 er 42 fot.

9. På pirene A – E er det montert stasjonære strømmålere samt
myntmålere. På pir. C og D er det montert elektrosøyler for
uttak av strøm.
Pir A1- A2 er det montert stasjonære strømmålere til alle
båtplassene.
10. Farten i havneområdet er satt til max 4 knop.
11. Pir-endene skal kun benyttes ved fylling av vann samt
ombord og i landstigning.
Styret eller pirsjef kan i spesielle tilfeller tillate fortøyning
ved pir-endene. (tilreisende båter).
12. Alle som ferdes på pirene har ansvar for at portene til piren til
en hver tid holdes låst.
13. Det påhviler hver andelshaver/båteier å rette seg etter de
pålegg som blir gitt av styret eller kontaktperson valgt av
styret.
14. Biler kan bare parkere på oppmerkede plasser på båtforeningens parkeringsplass og på avtalte parkeringsplasser for
foreningens medlemmer. (ved Statoil, Shell, Brannstasjon og
Våganhallen.)
Gangveier og veiskulder til pirene kan ikke benyttes til
parkering.
Det kan kun foretas av og på lastning av utstyr i
veiskulder ved pirene.
Denne bestemmelsen er nedfelt i avtale med Vågan kommune
vedrørende bruk av det leide tomteområde for båthavna
og er i samsvar med vegtrafikklovens bestemmelser.
Det henstilles også til medlemmene å vise forsiktighet når
gangveien passeres ved inn- og utkjøring på plassen.

