SIKKERHET I TOFTE BÅTFORENING
Båthavna er et naturlig startsted for fine båtturer, men kan også være et farlig
sted, – både på grunn av kjøring med biler gjennom området og håndtering av
båter og hengere. For at vi alle skal kunne trives på området, ber vi om at du
og dine gjester overholder våre sikkerhetsregler, opptrer med varsomhet og
viser hensyn.
ANSVAR FOR BESØKENDE
Det er du som leier opplagsplass eller båtplass som er ansvarlig for familie og
andre gjester du bringer med deg inn på området. Spesielt barn må passes
på, av hensyn til biltrafikk i området.
EIERS ANSVAR VED SJØSETTING OG OPPTAK
Ved sjøsetting er eier ansvarlig for at fartøyet er i sjødyktig stand. Dette
innebærer blant annet at eier må forvisse seg om at alle slanger og
gjennomføringer er forsvarlig satt på og festet, slik at det ikke er fare for at
båten tar inn vann etter at den er satt på sjøen.
Båteierne kan ikke forvente at båter som skal i opplag, blir tatt opp
umiddelbart. Du må derfor sørge for at båten er utstyrt med fendere og
tilstrekkelig tauverk, og fortøye båten slik at man unngår skader på egen og
andres båter mens de ligger på vent i sjøen.
OPPSAMLING AV FARLIG AVFALL
Tofte Båthavn har egen miljøstasjon for oppsamling av farlig avfall.
Miljøstasjonen kan brukes av alle som har båtplass eller båt i opplag i
båthavna. I miljøstasjonen kan du levere fra deg spillolje, kasserbar diesel,
kasserte blybatterier, filtre til olje og drivstoff, oljetilsølte filler, tomme
oljekanner, bunnstoffrester, maling og lakk. Miljøstasjonen er ubetjent og låst,
men brukere av Tofte Båtforening har tilgang til mottaket med samme nøkkel
som gir adgang til Tofte Båtforening. Nøkkelen kan du få utlevert av formann
mot en gitt sum. Nøkkelen beholder du så lenge du er medlem.
Vanlig restavfall skal legges i egne beholdere for restavfall. Alt annet avfall må
båteier ta med seg til kommunens mottaksplasser. Ved akutt utslipp i sjø
eller på land kontaktes Formann i TBF, eller lokal oljeberedskap tlf 110
BÅTPUSS
For å unngå at farlige stoffer kommer på avveie, skal du samle opp gammelt
bunnstoff når du klargjør båten din for en ny sesong. Det du fjerner og samler
opp kan du legge fra deg på anvist plass i vår miljøstasjon. Vi ber deg også
om å rydde skikkelig opp etter deg til enhver tid. Da blir det triveligere for alle
og vi bidrar til et renere miljø.
Hilsen styret i Tofte Båtforening

