Regler og bestemmelser
for Brattholmen
Opptreden:

Enhver som oppholder seg på Brattholmen skal vise god opptreden, høflighet og gjensidig
hensynsfullhet, samt bidra til orden og gode forhold.

Verne om verdier:
•
•

Det pålegges alle å verne om bryggene, utearealet, hytta og inventar.
Eventuell skade på eiendom eller inventar skal straks meldes til vaktmannen eller styret i
Halden Båtforening.

Medlemshytta:
•
•
•
•
•
•
•

Medlemshytta skal være til felles nytte og hygge for medlemmer av Halden Båtforening
med familie.
Gjestebesøkende kan også benytte medlemshytta etter avtale med vaktmann eller styret
i Halden Båtforening.
Bord og stoler kan flyttes utendørs, men settes inn igjen etter bruk.
Ved bruk av medlemshytta er det også adgang til å benytte kjøkkenet.
Kjøkkenutstyr, bestikk, servise, etc. skal vaskes og settes på plass etter bruk.
Alle som benytter hytta må sørge for at det er ryddet og vasket når stedet forlates.
Ved barns opphold i hytta, er foreldrene ansvarlig for at dette overholdes.

Forbud mot å forurense sjøen eller felle trær:
•
•

Det er forbudt å forurense sjøen med pumping av septik eller rengjøring av båten ved
bryggene.
Likeledes er det forbudt å felle trær, sage ned grener, felle busker eller samle ved til eget
bruk uten tillatelse fra vaktmann eller styret i Halden Båtforening.

Avfall:

Avfall legges i søppelkassene på anvist sted.

Avtrede:
•
•

Avtrede i terrenget tillates ikke.
Vis renslighet ved benyttelse av eventuelt toalett i egen båt eller felles WC i hytta.

Båtplasser:
•

Ingen kan reservere eller påberope seg fast plass på Brattholmen (gjelder også joller),
med unntak av vaktmann som har fast plass i Nordbukta.

•

Det er imidlertid lov til å forlate plass i maksimum 30 minutter for å tømme septik. I så
tilfelle skal nabobåt(er) og/eller vaktmann varsles på forhånd, slik at plassen reserveres i
30 minutter.

Hunder:

Hunder holdes i bånd og avføring fjernes umiddelbart av eier.

Robåt:
•
•

Robåten til Halden Båtforening kan lånes ved henvendelse til vaktmannen.
Eventuell påmontert motor fjernes umiddelbart etter turen.

Hastighet i havneområdet:
•
•

Det er 5 knops hastighet i havneområdet i båtsesongen.
Unødvendig kjøring og høy hastighet skal ikke forekomme innenfor havneområdet.

Private eiendeler på hytta / eiendom:

Private eiendeler på hytta eller eiendommen oppbevares på eget ansvar.

Havneavgift for ikke-medlemmer:

•
•

Kr. 200,- pr. døgn.
Kr. 50,- for dags-opphold.

Sesongkort for ikke-medlemmer:
Kr. 2 000,- for 12 overnattinger.

Havneavgift for medlemmer:

Kr. 50,- pr. døgn eller sesongkort kr. 500,-

Musikk / sang:

Musikkanlegg, radio, TV, musikkinstrumenter (trekkspill, gitar, o.l.) brukes med omtanke og
hensyn og skal ikke være til sjenanse.

Nattero:

Det henstilles til nattero mellom kl. 23:00 - 07:00 (lørdager kl. 24:00 - kl. 08:00).
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