
BÅTSAMVERKAN med Nattvakt 

 

CSS och CMBK samarbetar genom att klubbarnas medlemmar kommer att bevaka båda klubbarnas 

bryggor. Uppdelning är att CMBK och CSS varannan vecka, med start den 1 juni.  

Uppehåll vid midsommar och i juli, då det dels är mindre båtar inne pga semester samt att det är mer 

folk i rörelse den tiden. Sen börjar vi vakta igen den 1 augusti och fram till och med den 30 

september. 

Vi kommer att bygga vaktandet på frivillighet, men det innebär INTE att du kan strunta i det. 

Kan du inte gå den natten du blivit tilldelad får du själv försöka hitta någon att byta med.  

Av respekt och hänsyn till de som du ska gå nattvakt ihop med, är det viktigt att du tar kontakt med 

dem ifall något skulle dyka upp så du inte kan gå. Ingen ska behöva gå ensam av säkerhetsskäl. 

Nattvakten går till enl följande: De ”vakthavande” personerna bestämmer en tid när de möts upp i 

sin klubbstuga. I klubbstugan finns gula västar som är bra om ni har på er. Då ser övriga att det är ni 

som finns tillgängliga om det skulle bli något. Polisen är informerade om att vi går nattvakt och om 

västarna är på vet de vilka vi är. 

I klubbstugan finns en nattvaktspärm med viktiga telefonnummer och rapporter att fylla i. ( I pärmen 

finns också en förteckning vem som har vilken bryggplats om denne behöver informeras)  

I nattvaktspärmen finns också en enkel översikt vilka bryggor vi ska kolla extra nog på. 

 

Man vaktar mellan 21,00 och 06,00 och då går man ut på de bryggor man kommer ut på och ser till 

att inte några främmande personer eller båtar håller till i närheten för att slanga bränsle eller försöka 

ta med sig något. Vi kollar också att inget ser konstigt ut på båtarna, typ att någon förtöjning, fender 

har lossnat eller så. 

 

OBS! Vi ska inte ingripa, utan är det pågående brott ska vi larma. Se nummer i nattvaktspärmen. 

 

Det är fritt att ”patrullera” hur mycket ni vill under timmarna. Däremellan kan Ni sitta/sova i era 

båtar eller ta en fika, spela kort och prata i klubbstugan. 

Naturligtvis är vi tacksamma om även ni som övernattar i era båtar vid bryggorna då och då, hjälper 

till att hålla koll. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

CSS och CMBK 


