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UR BRANDSYNPUNKT
Elinstallationer. (Inga provisoriska)
Armaturer och övriga installationer avsedda för fast montage skall vara fast monterade.
Fasta ledningar skall vara installerade av behörig installatör. Skarvsladdar får ej ersätta
fasta installationer och får således ej vara monterade med spikar och dylikt.
Bränsle. (Max 25 L.)

Fasta tankar i båten är naturligtvis godkända oavsett rymd och nuvarande
mängd. Förutom en trycktank är en godkänd reservdunk med 25 l.
acceptabelt.(Kan vara en trycktank) Skall, om ej i plåtskåp, förvaras nära
entrédörren.

Färger/lösningsmedel.
Totalt ca 10 l för båtunderhåll som helst ska förvaras i plåtskåp. Om ej detta går att
ordna skall förvaring vara nära entrédörren. Detsamma gäller lösa gasolbehållare
tillhörande båtutrustningen, dock högst en ordinarie och en reserv av den storlek som
normalt används i båten. Fast montera gasolutrustning får naturligtvis sitta kvar i båten.
Övrig gasolutrustning får ej förvaras i hallen.
Båttillbehör.
Dynor och andra tillbehör som tillhör båten får naturligtvis förvaras i hallen, dock ej
husvagns eller hemtillbehör.
Andra tillbehör

Av hävd är det tillåtet att förvara maximum 4 bildäck i hallen men ej några
andra biltillbehör. Däremot är det tillåtet att under sommartid, när båten är i
sjön, använda hallen som garage. Hallen får absolut inte användas som
reparationsverkstad för bilar, motorcyklar, mopeder eller dylikt.
Brandsläckare.
Den som har en extra brandsläckare placerar den i närheten av dörren. För övrigt är det
att rekommenderat att båtens släckare, under vintern, placeras på samma sätt. Detta för
att vara lätt tillgänglig och att man ej ska bli ”instängd” vid en brand därför att
släckaren finns åt ”fel” håll
Separat värmekälla.
Klubbens regler gäller. Alltså ej några elektriska element eller kupévärmare utan
särskilt tillstånd. För övriga värmekällor gäller tillverkarens anvisningar om
avstånd.
Lagrat virke/byggnadsmaterial.
Ett tiotal brädor/plankor som stöttningsmaterial och liknande är acceptabelt. Dessutom
bockar och pallningsvirke till båten. För komplettering och ombyggnad av båten är ett
par, tre byggskivor liksom isolerings och distansmaterial acceptabelt. Dock skall detta
vara avsett för båten och ej sommarstugor och villor eller liknande.
Kondensskydd i tak

Frigolit får inte användas som kondensskydd. Kondensskyddsfärg eller
"hängrännor" är däremot lämpligt. Även tunn s.k. byggplats är tillåten.

