Hörvik Hamnförening informerar inför sjösättningen
våren 2019
Det är sjösättning fredagen den 26 april 2019 med början kl 08.00
Sjösättningen gäller för medlemmar i Hörvik Hamnförening. De som önskar sjösätta meddelar Bengt
eller Ingmar .
Vi bokar en mobilkran, via ett kranföretag, för att på ordinarie arbetstid utföra arbetet.
Krankostnaden ska delas av oss som sjösätter. Kranföraren tar mot betalning efterhand.
Vi börjar vid Kajutan kl 08.00 sen mellan Bodarna ca kl 8:30, därefter vid gräsplanen ca kl 11
Obs ca-tider !
Vi hjälper varandra. Vid sjösättning hjälper man 1-2 båtar före sin egen.
Vaggor och vagnar ska märkas tydligt med namn, tfn och båt. Klart till sjösättningen !
Kranförare och båtägare ansvarar för arbetet med sjösättning. Hamnförening tar inte över något
ansvar.
Båtägare ansvarar för:







Att båten är försäkrad, särskilt att märka uppläggningsskada – skada som uppkommer då
båten står på land, vid upptagning/sjösättning samt vid flyttning eller transport på land -.
Att båten på land är ändamålsenligt uppallad och stöttad.
Att båten är ändamålsenligt surrad och stöttad när den transporteras på land
– Sling på rätt ställe och säkrade vid behov -.
Att man informerat sig om riskerna med hängande last och uppträder med varsamhet vid
arbetet med båtlyft och förflyttning.
Om man är osäker inför arbetet med sjösättningen ska kranföraren härom informeras !
Inga obehöriga ska vistas i närheten av båtlyft och förflyttning. Båtägare hjälps åt att bevaka
detta.

Kranföretaget ansvarar för:





Att för ändamålen godkänd kran och utrustning används.
Att säkerhetsföreskrifter angående tunga lyft och dess transport följs.
Att kranföraren har rätt kompetens och vana vid sjösättning /upptagning av båtar.
Att ha försäkrat sig mot skada på person och egendom.

Syftet är att få effektivitet med ordning och reda och att minska riskerna för skada och olycka.
/ Bengt 190315
Bengt 0709-546105
bengt@ambli.se

Ingmar 070-5451232
vvs-tjanst@telia.com

