
 

Bevakningstider år 2022 

Härmed översänds årets bevakningslista. I år bevakar de som har båtplats på 
brygga  A2, A3, B1, B3, B4, B5 samt S (vid Marinvägen).   

Ett bevakningstillfälle per båtplats, vilket t.ex. medför två nätter om du har 
två platser vid bryggor som är upptagna på bevakningsschemat samma år. Du 
som inte själv valt tid har tilldelats överbliven tid. 
 
Om bokad tid enligt listan ej passar eller om förhinder dyker upp, ordnar 
du själv byte till annan dag. Tänk på att du måste ha en vaktkollega, du kan 
inte gå ensam! Den som behöver byta dag har personligt ansvar för att hitta 
ersättare och att informera såväl ÖSS-kansli som den andre vaktgående om 
förändringen. Du ansvarar själv för att ändringen skrivs in i pärmen i 
klubbhuset.  
  
Tag kontakt med den du skall gå tillsammans med och gör upp om vilken tid ni 
skall börja bevaka. Bevakningen skall börja någon gång mellan kl 21.00 – 24.00 
och pågå i sju timmar. Om ni ej gör upp om starttid skall bevakningen börja  
kl 21.00. Ni som bevakar skall också ringa till nästa bevakningspar enligt listan 
och påminna dem. 
 
I klubblokalen finns en pärm med instruktioner för bevakningen och vissa 
städuppgifter som skall utföras. I pärmen finns också ett loggblad som du 
signerar för att bekräfta att du utfört bevakningen.  
 
Att upprätthålla en bra bevakning har blivit mer aktuellt nu eftersom vi har haft 
ett större antal incidenter och stölder på ÖSS. 
 
Enligt årsmötesbeslut debiteras den som ej utför sin bevakningsplikt med 
2000 kr.  
 
OBS: Även om du går bevakning skall du fullgöra din arbetsplikt!  
ÖSS behöver all hjälp vi kan få från medlemmarna för att klara underhåll och 
annat på varv, bryggor, byggnader, mm. Se kalendern på ÖSS hemsida för info 
om arbetsmåndagarna 2022. 
 

 
Vid eventuella frågor eller byte av dag, kontakta Kansliet på tele 0173–
10250. Kansliets öppettider se ÖSS hemsida www.öss.se  
 
Vid övriga frågor ring Johan Holmstedt, 070–5207521 efter 18:00 
      
 

Johan Holmstedt,  

Vice Ordförande 

 


