ORDNINGSSTADGA, RÄDDNINGSPLAN OCH SÄKERHETSANVISNING FÖR
GÄSTHAMNEN I BORGÅ STAD
1.

I tillägg till gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser ska bestämmelserna i
denna ordningsstadga följas.

2.

Då man förtöjer sin båt vid bryggan, kastar loss och är förtöjd ska behövlig försiktighet
iakttas. Då båten är förtöjd ska man använda fendrar som är lämpliga med tanke på
båtens storlek för att undvika skador på båtens sidor. Båtarna ska förtöjas vid bryggan
med rep som håller båtens vikt och med beaktande av väderförhållandena.

3.

De som behöver en gästplats ska kontakta hamnövervakaren (brungula kiosken Jokiranta
Café 300 m norr om gästhamnen) för att betala hamnavgiften.

4.

Bryggan ska hållas fri från rep, elledningar och övriga lösa föremål för att undvika olyckor.

5.

Det är förbjudet att cykla på bryggan och att simma i hamnbassängen.

6.

Räddningsredskapet finns på gästbryggan (livbojer, stegar, brandsläckare).

7.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld, grillning medräknat, i hamnområdet och på
båtarna.

8.

Båtar får förtöjas i två eller flera rader endast med specialtillstånd.

9.

Det är förbjudet att kasta eget ankar.

10. Till hamnens elsystem får kopplas endast sådana elektriska anordningar som har
jordfelsbrytare och/eller landströmssystem.
11. Håll omgivningen ren. Lägg avfallet i sopkärlen avsedda för dem. Kärl för bland- och
bioavfall finns i servicelokalen. Problemavfall, så som spilloljor, ackumulatorer eller
batterier, kan läggas i containern avsedd för problemavfall. Containern ligger vid
vinterförvaringsområdet vid Strandgatan, ca 600m från gästhamnen. Den närmaste
Ekopunkten som mottar papper, kartong, glas och metall finns i korsningen av
Skepparegatan och Brunnsgatan, ca 400m från gästhamnen. Septitank och slagvatten får
inte tömmas i hamnområdet.
12. I hamnområdet råder tystnad klockan 23 -7. Också under dagtid ska gott uppförande och
de övriga båtförarnas trivsel beaktas.
13. Hamnövervakaren har rätt att uppmana att lämna området och också att avlägsna de
båtlag som inte följer dessa anvisningar.
14. Första hjälpen -utrustning finns i servicelokalen. Om båtförarna i båtarna är i fara, varna
dem högljutt (du kan t.ex. ropa).
Hamnkontor/hamnövervakare: 019 - 584 727 (klockan 9-21)
Allmänt nödnummer (räddningsverket, polisen, socialjouren): 112
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