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1. I princip ska hallarna användas till förvaring och normal vår/höst -rustning
av egen båtförvaring. Lagring av material som icke kan hänföras till
ovanstående får ej förekomma. Vid behov får dock renovering, ändring av
inredning o dyl. utföras på egna båten, varvid skälig extra avgift för el
erlägges.
2. Torrslipning av giftfärg är ej tillåten i hallen. Vid grovslipning med maskin
eller andra arbeten som dammar eller på annat sätt stör, skall hänsyn tas
till övriga och lämplig avskärmning ordnas när så är möjligt.
3. El-maskiner, belysning och annan el-utrustning måste vara CE - märkta
och hållas i sådant skick att kortslutning eller annan skada undviks.
Ingrepp i befintlig fast el-utrustning får ej göras. Stickkontakter får ej
lämnas kvar i vägguttagen när hallen är obevakad. Värmeelement med
glödtråd får ej användas. Inga upphängningar av armaturer i rep eller
liknande sätt får förekomma.
4. Ingrepp eller andra åtgärder på bärande konstruktioner får ej ske utan
tillåtelse av ansvarig hallfogde.
5. Master och andra tillbehör skall placeras högre än huvudhöjd eller i
nödfall på golvet. Tillräcklig stort utrymme måste lämnas fritt framför
båtarna, så att räddningstjänsten kan passera vid eventuell åtgärd.
6. Beträffande eldfarliga vätskor och dyl. gäller att:
a) Bränsletankar bör hållas tömda (dock max 25 l per båtplats enl.
räddningstjänstens rekommendationer).
b) Onormala mängder av eldfarliga vätskor får ej förvaras i hallarna
och godkända förvaringskärl skall användas.
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7. Heta arbeten är förbjudet i hallarna .
8. Vid arbete med brandfarlig vara som används vid exempelvis plastning,
målning eller rengöring, skall ombesörjas för god ventilation. Provisoriska
eller tillfälliga uppvärmnings -anordningar får ej förekomma vid sådana
arbeten utan att först inhämta tillstånd från sektionsansvarig.
9. Rökning är förbjuden inne i hallarna.
10. Nybyggnad eller färdigställande av halvfabrikat och liknande större
arbeten får ej igångsättas utan tillstånd av sektionsansvarig.
11. När hallnyttjaren lämnar sin hall skall lyset vara släckt och
stickkontakterna vara utdragna.
12. Hallnyttjare ansvarar att respektive hallplats hålls fri från avfall och skräp.
13. Hallfogden har rätt att beordra erforderliga arbeten som underhåll och
storstädning.
14. Dessa regler gäller även i tillämpliga delar uteliggarna.
15. Hallnyttjare och övriga som nyttjar hallarna skall ha medlemskap i OXSS.

