Regler i Hall
REGLER FÖR HALLARNA
Allmänna regler:
•

I Hallar är det rökning förbjudet! För allas trevnad och p.g.a. stor brandrisk

•

Det är inte tillåtet att bygga in fast extra inredning det är heller inte tillåtet att såga spika
borra eller
göra annan åverkan i hallens konstruktion. Takstolar och hallens konstruktion får inte
användas för förvaring.
Bord, skåp och annan arbets- och förvaringsyta får inte belasta hallens konstruktion.
Undantag från detta är upphängning av egen mast som får plats i hallfacket.
Masten skall sitta fast mellan dom vertikala stolparna mellan facken och vara upphissad till
en höjd
som inte hindrar god framkomlighet.

•

Du får inte utan tillstånd låna ut/hyra ut facket till någon annan utan styrelsens
godkännande.

•

Du får ha facket tomt max 1 vintersäsong, sedan gäller krav att sälja. Hallsektionsledaren ska
underrättas. Ev. dispens från denna regel prövas av styrelse

•

Hallplatsen får ej nyttjas som förråd. Endast sådant som hör till skötseln av båten får förvaras
i hallfacket.

•

Sektionsledare kan vid större ombyggnad i båt ge tidsbestämt tillstånd att förvara material
och utrustning för arbetet i hallfacket. Ett villkor är att passager inte hindras.

Brand och kemikalier:
•

•

•

•

Förvaring av brandfarlig vara medan arbete pågår: Sträva efter att förvara en så liten mängd
som möjligt. Varan skall vara märkt och helst förvarad i originalförpackning och inlåst i skåp
e.dyl. Kemikalier och andra miljöfarliga produkter ska placeras i ett tätt tråg så att marken
inte kan kontamineras. När arbetet är avslutat ska brandfarliga varor avlägsnas.
Trasor som används indränkta i tex olja, epoxi eller annan brandfarlig vätska skall avlägsnas
från området så snart som möjligt. Brandfarligt avfall får inte lämnas inom området, ej heller
i eller under båt.
Svetsning, skärande bearbetning, arbete där värme måste användas eller andra arbeten där
risk finns för gnistor är inte tillåtet utan godkännande och utförd riskbedömning (Heta
arbeten) tillsammans med Sektionsledare Hallar.
Om gasol förvaras i båt skall kranar vara stängda och flaskan skall vara stående för att den
inbyggda säkerhetsventilen skall fungera.
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Regler i Hall
El:
•

El får vara ansluten till båten om båtinnehavaren är på plats.
o Undantag från detta gäller vid laddning av batterier. Laddaren skall vara en
elektronisk, kortslutningssäker och helst gastät modell.
Laddningskabel skall vara märkt med en skylt vid hallens uttag med text ”Laddning
pågår och datum för när laddningen startat”. Max laddtid är 48 timmar .
Saknas skylt med tid för laddningens start har varje annan medlem rätt att dra ur
kontakten.

•
•

Det är inte tillåtet med halogenlampor p.g.a. hög värmeutveckling stor risk för brand.
Äldre Kupévärmare med öppen spiralglödtråd får ej användas! Om värme erfordras t.ex. vid
plastningsarbete ska värmare med keramiskt element användas.

•

Skarvsladd och grendosor skall vara jordade, hela och tillverkade för utomhusbruk.

Påföljder om inte regelverket följs gäller följande sanktioner i ordning om efterrättelse inte sker.
1.Tillsägelse av Hallvärd
2.Skriftlig tillsägelse av hallsektionsledaren
3.Styrelsen beslutar om en straffavgift på 1500:4.Styrelse tar upp frågan om att utesluta medlemmen.
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