HOLTEFJELL BÅTHAVN
2015
Endelig nærmer det seg en ny sesong og vi håper på samme gode forhold som vi hadde sommeren
2014.
Til sesongen 2015 vil vi få en ny badebrygge på plass. Den nye brygga får mål 7 x 2,4 meter mens den
gamle var 6 x 3 meter. Den nye får også dusj, benk og to badetrapper. Vi tror det blir veldig bra.
Vi skal også skifte ut 20 av våre gamle utriggere i år. Planen er å skifte alle gamle (59 stk.) utriggere i
løpet av 3 år.
Vi får ny del nr. 1 på flytebrygga samt overhalt landgang.
Alle kjettinger skiftes ut.
Vi har fått bestilling på en del ”halvmetere”, det vil si medlemmer som ønsker å utvide sine
båtplasser til 3‐meters bredde. Dette medfører flytting for noen. Vennligst se på vaktlista når den
kommer for å sjekke båtplassnummeret. Vi håper det ikke medfører ulemper for noen.
Årets havnevakt starter fra og med 18.05 og varer til og med 30.08. Det er lønnsomt å melde fra til
eget forsikringsselskap at båtene ligger i havn med vakt. Oftest medfører det god rabatt på
forsikringspremien. Vennligst fyll ut skjemaet om vaktønsker innen 20. april. Merk tidsrommet som
passer med grønt og tidsrommet som ikke passer merkes med rødt. E‐post: e‐farger@online.no eller
vanlig post til Tor H. Bjørnstad, Skolegaten 9, 3080 Holmestrand
Når det gjelder båtvakt ser vi oss nødt til å innføre endringer i prosedyre for bestilling av vakt og for
betaling. Dette på grunn av uregelmessigheter vedrørende bestilling og betaling fra noen få
båtplasseiere. Båtvakt for i år bestilles på følgende e‐postadresse: feiern@outlook.com
Båtvakter skal være bestilt innen 10.05.
Båtvakter skal være betalt innen 18.05.
Betaling skjer til Stig Andersen, konto nr. 2510.16.32671. Merk innbetaling med hyttenummer og
dato. Vennligst ikke ring til Stig.
Båtvakter, som ikke er betalt innen forfall, blir ikke registrert og er båtplasseiers ansvar.
Båtvakter kan byttes internt, men oppsatt hytte har ansvar for at vakt møter.
De som ikke har internett kan kontakte havnesjefen pr. telefonnr.: 975 44 280.
Prisene for båtvakt har stått stille i mange år. Styret har derfor besluttet å øke satsene til:
Båtvakt kr. 1.250,‐
Uteblivelse fra båtvakt kr. 2.500,‐
Vi vil også minne om at båtene fortøyes med gode strekkavlastere. Farten i havna er maks 3 knop,
kjør forsiktig. Havna ligger på plass til 01.05 ‐ det er i hvert fall planen.
Ha en fin, trygg og solrik sommer i vårt paradis.
Havnesjefen

