”VAKTINSTRUKTION För Stallarholmens
Båtklubb"
Område som skall vaktas


Vaktområde är: Båtar, utrustning och klubbhus med förråd, inom båtklubbens båda områden, vid
Strandvägen och Östa.

Vaktuppdraget







Vakthållningen går i första hand ut på tillsyn av båtklubbens hamnar och utrustning inte råkar eller råkat
ut för problem genom att:
o förebygga brott genom synlighet, och anmäla påbörjat eller genomfört brott.
o Se så ingen båt förtöjning är dålig
o Se till att ingen båt är vattenfylld eller har andra synliga problem
o Kontakta båtägare, vars båt har problem. Lista med namn och telefonnummer finns på
anslagstavlorna.
Det ska alltid vara minst två myndiga personer vid varje vakthållningstillfälle. Vid vaktronderna, skall man
vara två som går tillsammans.
Nödvändig Utrustning är minst en mobiltelefon. Lämplig utrustning därutöver är kikare och ficklampa. Det
kan även vara bra att ha tillgång till en kamera eller videokamera om du inte har dessa funktioner i din
mobiltelefon.
I loggboken antecknas problem, brister och t.ex. misstänkta händelser, personer, registreringsnummer
och beskrivning av fordon, särskilt färg eftersom den inte alltid stämmer med bilregistret.
Vakttjänsten ansvarar också för att snygga till i klubbstugan.

Vad göra om något inte är som det ska




I händelse av nära förestående, pågående eller redan begånget brott - RING POLISEN på telefon
114 14 (utan riktnummer). Du kopplas automatiskt till Polisen i Södermanlands Ian.
Använd larmnumret 112 endast i nödfall. Nödfall kan t.ex. vara ett pågående angrepp på person eller att
ambulans, brandkår eller sjöräddning behöver larmas. Om du av någon anledning inte kommer fram till
Polisen på 114 14, och det brådskar, kan du ringa 112.
Om Polisen inte har någon patrull att skicka när du ringer om ett nära förestående eller på' brott, fråga då
hur ni ska gå tillväga, om ni ska röja er närvaro i syfte att skrämma bort brottslingarna, eller om ni ska
fortsätta att endast iaktta och anteckna. Om ni ska försöka skrämma bort brottslingarna, låt dom då på
lämpligt sätt förstå att dom är upptäckta, utan att ni för den skull äventyrar er egen säkerhet. Prata alltid
med varandra om hur ni ska satta er i säkerhet om ni skulle bli angripna.

Bra att veta om något händer. Vad du får och inte får göra som vakt.


Vid problem med någon båt, kontakta i första hand båtägaren, så hon eller han själv kan åtgärda
problemet. Bara om det är enkelt och riskfritt för dig, skall du själv försöka lösa problemet, men det är i
första hand båtägaren som skall göra det. Om du inte får kontakt med båtägare, kontakta hamnkapten.



Du är ingen polis, så i princip skall du bara synas, och härmed avskräcka, anmäla och notera om det är
tillgrepp eller skadegörelse.



Du får inte göra frihetsberövanden, för din egen säkerhets skull.

Vaktinstruktion för Stallarholmens båtklubb Senast uppdaterat 2015-04-19.

