Ekhagens Båtklubb
Föreskrifter för elanvändning
Styrelsen har upprättat dessa föreskrifter för elanvändning och hoppas detta kommer fungera
tillfredsställande och inte missbrukas. I annat fall kommer vi bli tvungna att förse eluttagen
med lås och särskilt elavtal måste upprättas med medlem för att få tillgången till elen. Då vi är
en så pass liten båtklubb hoppas vi dock att detta ej skall behöva ske utan att det kommer
fungera tillfredställande.
På bryggan finns eluttag i de fyra belysningsstolparna med CEE-kontakter. För att kunna
ansluta med vanliga jordade kontakter behöver man en adapter vilket man själv får
tillhandahålla. Dessa uttag är avsedda för korttidsanvändning av t.ex. borrmaskin,
dammsugare eller batteriladdare.
1. Korttidsanvändning är fri för medlem. För längre eller regelbundet återkommande
elanvändning krävs Styrelsens godkännande i förväg.
2. Av säkerhetsskäl får du inte lämna båten med inkoppling till eluttag utan tillsyn. Ingen
inkoppling får ske nattetid om inte detta i förväg är godkänt av Styrelsen. Ifall sladdar
finns anslutna utan tillsyn eller Styrelsens godkännande kommer dessa kopplas ur
omedelbart utan särskilt meddelande till båtägaren.
3. På grund av hög brandrisk är det förbjudet att koppla in elektriska värmeelement
ombord vid Ekhagenbryggan.
4. Vid inkoppling som kräver Styrelsens beslut erlägger medlemmen självkostnader för
förbrukad el. Elmätare finns på varje stolpe och skall avläsas före och efter
användandet för att sedan rapporteras till Styrelsen.
5. Följande skall alltid kontrolleras innan utrustningen ansluts till eluttag:
- Utrusningen är avsedd för 240V
- Effekt max 2000W
- Utrustningen är S-märkt
- Utrustningen är jordad och godkänd att användas i skyddsjordat uttag
- Kablar och kontakter är hela och rena
- Kabelavslastningar är hela
- Utrustningen fungerar korrekt
Tänk också på:
- Du befinner dej vid vatten. En felaktig utrustning kan medföra livsfara!
- Brandrisken vid arbeten på båt. (gnistbildning, värme)
- Efter avslutat arbete skall kabeln alltid tas bort
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