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med havnereglementet er å fastsette noen enkle retningslinjer for bruk av HBF’s
havneanlegg for å skape de best mulige rammer om et godt båtliv til beste for alle. Det er i
fellesskapets interesse at havneanlegget og de omkringliggende områder framstår tiltalende,
ryddige og sikre på enhver måte.
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1.1 Enhver båteier som har plass i havneanlegget, det være seg medlemmer av HBF eller gjester,
har plikt til å verne om havneanlegget og bidra til at området er preget av ro og orden. Herved bidrar
vi til trivselen og til at båtlivet blir den fornøyelsen det skal være, så alle, uansett alder og valg av
båtliv kan føle seg trygge og hjemme på havnen. Her har vi alle et ansvar.
1.2 HBF er ikke et firma og har ikke personale ansatt. Den er en forening som drives på frivillig
basis og ethvert medlem har samme ansvar for trivsel og orden som HBF’s tillitsmenn.
+DYQHVMHIHU Styret utpeker en eller flere havnesjefer. Havnesjefene er ansvarlige overfor styret
for driften av havnene. De assisteres av et havneutvalg. Havnesjefene er styrets representanter i
havnen og deres anvisninger skal ubetinget følges.
 $YIDOO skal kastes i avfallscontainerne. De tømmes regelmessig, men er de likevel fulle, tar man
sitt avfall med hjem. Det er dårlig stil og etter norsk lov forbudt å kaste avfall i sjøen.

3.1 Oljeavfall og batterier, etc., skal deponeres på den anviste plass i Vestre Hals eller evt. på den
lokale miljøstasjon på ESSO, slik at miljøet ikke forurenses og området ikke skjemmes. Det er
oppstillet beholdere for spillolje i Vestre og Østre Hals.
annonseres hvert år av styret så tidlig som mulig. Båteierne må ha sikre
stativer for opplag på land. Havnesjefen kan avvise en båteier hvis han vurderer at båteierens stativ
ikke er tilstrekkelig sikkert, eller at det er så komplisert å stille opp at båtopptaket forsinkes unødig.
Når båtene er satt ut, må alle stativer omgående fjernes fra parkeringsplassene.
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4.1 Hvis en båteier ikke skal ha båten sin i vannet en sommer, må båteieren innen båtutsett avtale
med havnesjefen hvor den skal oppbevares.

 %nWKXVHW Stativer og annet båtutstyr kan på eiers ansvar oppbevares i båthuset og må merkes
tydelig med eiers navn og telefonnummer. Av hensyn til brannfaren må brannfarlige væsker o. lign.
ikke henstilles i båthuset. Tobakksrøyking er ikke tillatt.

$YOnVLQJ Portene til bryggene, dørene til båthuset og bommen ved Østre Hals skal alltid holdes
avlåst. Bagasjetrallene skal være låst fast inne på bryggene når de ikke er i bruk. Nøkler til anlegget
utleveres av formannen mot betaling av et depositum som tilbakebetales når nøklene returneres.

 )RUVLNULQJHU HBF har ingen brannforsikring eller annen type forsikring som dekker båtene eller
annet som henstilles på anlegget eller i båthuset.
 6WU¡PIRUEUXN Maksimalt strømuttak for hver båt er 300W. Av hensyn til brannfaren må det ikke
anvendes vifteovn i båtene. Det skal anvendes kabel som er godkjent til utendørs bruk.

 7LOEDNHPHOGLQJHU Båteierne oppfordres til å kontakte havnesjefen om alle forhold i havnen,
såsom uregelmessigheter, spesielle ønsker, eller gode ideer til forbedring av driften. Havnesjefens
navn og telefonnummer finnes på oppslagstavlen.
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