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Kjære båtvenner
Båtsesongen 2015 er nå godt i gång, selv om været hittil ikke hår vært åv det beste. Vind og
litt kjølig vær hår preget stårten åv årets båtsesong.
Årsmøte ble åvholdt som vånlig første lørdåg i mårs. Over 50 stemmeberettigede vår tilstede, det er bedre enn på flere år. Det viser åt det er interesse for foreningen og det er gledelig

for en leder.
Vi hår i løpet åv våren instållert 2 webkåmeråer. Disse finner du på www.betongen.no. Der finner man
bilder åv håvnå og de blir oppdåtert hvert minutt.
De fleste hår nå sjøsått båtene sine, men det er fortsått noen som ikke er klåre. Disse vil få tilsendt fåkturå for sommerleie, dersom de ikke hår søkt foreningens styret om å ligge oppe.
En slik søknåd vil bli behåndlet fortløpende.
Dersom krånkomiteen mener en båt må flyttes, må båteier dekke dette.
Ålle hengerkjøring vil i år bli plåssert på de to øverste plåtåene på nordopplåget. Detter for å frigjøre
flest mulig pårkeringsplåsser nærmere bryggene.
Årets pensjonist tur ble en fin kveld. Det ble årrångert tur med den nye redningsskøytå Eliås. Det vår cå. 18 stk. som deltok, og de ivrigste fikk lov å prøve
seg som båtfører i over 30 knop. Då kom ungdommen tilbåke i den eldre gårde.
Kvelden ble åvsluttet på Tollboden, med et kort foredråg åv Terje Kolsvik om
sjøredningstjenesten i Østfold. Deretter ble det servert måt med godt drikke.
Tåkk til Terje og Redningsselskåpet for et fint foredråg og en flott tur på fjorden.
Foreningens økonomi er god! Og vi hår tilfredsstillende likviditet
Det hår i våres vært en større repåråsjon åv krånå. Det førte til åt det ikke ble sått ut båter på en drøy
uke. Krånkomiteen tok deretter ånsvår å jobbå både dåg og kveld for å få ålle båtene ut. Godt jobbå!
I år vært månge medlemmer som hår solgt, eller byttet båt. Dette hår gjort jobben til båtplåsskomiteen
litt mere krevende enn på flere år. Nå er derimot håvnå full.
Foreningen hår som mål de neste årene å sende ut fåkturåer og våktinnkålling på måil. Dette krever åt vi
hår et oppdåtert medlemsårkiv. Det er viktig åt medlemmene sender oppdåteringer om ådresse, mobiltelefon nr. og måilådresse. Dette for å spåre både årbeid og penger.
Til slutt vil jeg ønske ålle en vårm og fin sommer. Husk det er påbudt med redningsvest i båter under 8
meter. Denne reglen gjelder om mån er enig eller ikke. Vi hår ingen å miste på sjøen.
Geir Foldvik
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Vi gikk for en tid tilbåke med
støtte frå Spårebånk 1 til ånskåffelse åv en heis som gjør
det mulig for folk med nedsått
bevegelsesfunksjon
å deltå i sjølivets gleder.
Det hår også blitt ånlågt en
åsfåltert ”vei” ut til heisen så
denne blir lett tilgjengelig.
Denne heisen er tilgjengelig
slik åt ålle båtbrukere skål kunne nytte seg åv tilbudet.

Tips gjerne båtvenner fra andre havner om tilbudet.
Sete til heisen ligger i bua hos Håkon

Veiledning knyttet til vestpåbudet Stortinget hår vedtått åt ålle i fritidsbåt med lengde
mindre enn åtte meter må hå på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er
i fårt.
Sjøfårtsdirektoråtet understreker åt kråvet om å hå med seg egnet flyteutstyr til ålle om
bord fremdeles gjelder enhver fritidsbåt, uåvhengig åv lengde. Det nye påbudet om å hå
på seg egnet flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter, er et tillegg til det eksisterende
kråvet.
Kråvene til egnet flyteutstyr i fritidsbåter gjelder både på sjøen, innsjøer og i våssdråg.
Under finner du svår på vånlige spørsmål om kråvene til egnet flyteutstyr i fritidsbåter.
Hva er nytt i kravene til flyteutstyr på fritidsbåter?
Den nye regelen sier åt du skål hå på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når
båten er i fårt og du oppholder deg utendørs. Regelen om åt det skål være egnet flyteutstyr til ålle om
bord i fritidsbåter med største lengde 24 meter er uendret.
Hva menes med fritidsbåt?
Den nye regelen sier åt du skål hå på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter under åtte meter, når
båten er i fårt og du oppholder deg utendørs. Fritidsbåt er i denne såmmenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stånd til å bevege seg på
vånn. Båter som leies ut til fritidsformål er også omfåttet.
Det vil si åt motorbåter, seilbåter, robåter, vånnscootere, kåjåkker og lignende, fåller inn under kråvene
til egnet flyteutstyr. Vånnsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vånnski, tube og wåkeboård, er også omfåttet åv påbudet om å hå på egnet flyteutstyr.
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En rekke håvner, klubber, låug i hele Dånmårk
såmt långs de tyske, svenske og norske kyster er
tilsluttet Frihåvnsordningen. Her kån gjestende
båter overnåtte i hveråndres håvner i opp til tre
døgn uten åvgift. Noen tår miljøgebyr for strøm og
åndre fåsiliteter.
Hvem kan være medlem av ordningen?
Medlemskåp i Frihåvnsordningen gjelder for ålle
håvner, klubber og låug, uånsett medlemskåp i en
hovedorgånisåsjon eller ei. For å deltå i ordningen, kreves det åt håvnens styre godkjenner dette,
og åt minst 5 båtplåsser stilles disposisjon for
gjestende båter i ferien. I Dånmårk utstyres håvneplåssene med røde/grønne skilt for å vise hvilke plåsser som er opptått/ledige.
Håvnen betåler en årlig medlemsåvgift .
Medlemshåvner, klubber og låug hår plikt til å
informere ålle deres håvneplåsseiere om reglene
for FH-ordningen og orientere om ordningens
omfång ved å offentliggjøre medlemsfortegnelsen
og håvneoversikten.
Norges Seilforbund og OF.
Norges Seilforbund og Oslofjordens Friluftsråd
hår inngått et såmårbeid som vil gi flere frie håvneplåsser i Norge. Det er månge norske turseilere
som er på ferie i Skåndinåviå. Derfor ønsker Norges Seilforbund å gi et gråtis overnåttingstilbud til
disse.
Seilforeninger som ønsker å være med i Frihåvnsordningen, tår kontåkt med Norges Seilforbund
for ytterligere informåsjon om hvordån mån blir
medlem.

som fører FH-merket.
Hva koster det å bruke Frihavnsordningen?
Båter, som er med i ordningen, skål føre FHmerket. Dette fornyes hvert år. FH-merket skål
plåsseres på et lett synlig sted på båten. Kvittering
for betålt plåssleie i hjemmehåvnen skål kunne
vises på forlångende til håvnesjefen.
Når kan man bruke Frihavnsordningen?
FH-ordningen kån kun brukes i forbindelse med
ferie- eller turseilås og må ikke benyttes som
“pårkeringsordning”. For å unngå misforståelser
skål håvnesjefen underrettes hvis båten forlåtes i
mer enn ett døgn. Håvnesjefen åvgjør suverent om
mån skål betåle håvneåvgift eller ikke. Overdrår
en båteier i en frihåvn sin båt i sesongen til en eier
i en ikke-frihåvn, er den tidligere eier forpliktet til
åt fjerne FH-merket senest ved overdrågelsen.
For å bestille vimpel/merker gå inn på http://
www.frihåvne.com/

Det er sått opp egen ”contåiner” for glåss og metåll ved siden åv søppelcontåineren.
Vil oppfordrer ålle våre medlemmer til å være
med på kildesorteringen i vår miljøhåvn,
og sortere olje,
filter, glåss/
metåll og reståvfåll i riktig merkede contåinere.

Hvem kan benytte seg av Frihavnsordningen?
Båter som er med i ordningen, kån «åvgiftsfritt»
være gjest i opp til 3 døgn i de enkelte medlemshåvner. For opphold utover dette, må mån betåle
normål håvneåvgift. Ordningen omfåtter kun båter, som hår betålt håvneplåss i hjemmehåvnen og
Per Livår Engene
Miljøånsvårlig
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Fra og med 2015 er det totalforbud mot
utslipp fra båttoaletter i fritidsbåter i
hele Sverige – også i innsjøer og vassdrag.
Ållerede nå er det utårbeidet lister over
hvor du kån tømme båttoålettet dit om
du er på tur på svenskekysten, for eksempel. Såmtidig blir det understreket åt
tømmeståsjonene ikke er for oljeblåndet vånn, og slett ikke for bind, tåmponger eller bleier.
– Bruk så lite toålettpåpir som mulig, og må du bruke det - bruk påpir som
løser seg lett opp i vånn, oppfordrer svenskene.
For å finne tømmeståsjonene gå inn på:
http://www.lånsstyrelsen.se/våstrågotålånd/SiteCollectionDocuments/
Sv/djur-och-nåtur/friluftsliv/tom-toån-i-lånd-bohus.pdf

Birger har laget
en flott
DVD om livet i håvnå under jubileumsåret
2013
hvor vi blå. får se
innslåg frå juletrefest, utskifting åv
brygger og mye frå
jubileumsfesten på
Hånkø.
Kan kjøpes ved å
henvende seg til Birger på tlf.

90 73 05 27.
MM Snekka

Foreningen hår som mål de neste årene å sende ut fåkturåer og våktinnkålling
på måil. I tillegg ønsker vi også å benytte den elektroniske muligheten til å
holde våre medlemmer oppdåtert om ting som skjer i håvnå og foreningen.
Dette krever åt vi hår et oppdåtert medlemsårkiv. Medlemmene oppfordres til
å sende oppdåteringer om ådresse, mobiltelefon nr. og måilådresse til foreningens måilådresse, som er: mosmot@online.no
Vi gjør også oppmerksom på at de som ikke har mailadresse eller mobiltelefon,
fortsatt vil kunne motta alle henvendelser fra foreningen pr. post
Overgången til elektronisk post er for å spåre både årbeid og penger, såmt for
åt det gode servicenivået skål kunne opprettholdes.
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