Mai 2017

Informasjonsbrosjyre for medlemmer i
Bygdø Allé Båtforening
Bygdø Allé Båtforening (BAB) er et dugnadsbasert maritimt fellesskap ved Oslofjorden.
Foreningen disponerer et flott, oppdatert bryggeanlegg med 118 båtplasser og en vaktbu innerst i
Frognerkilen, i tillegg til vinteropplagsplasser på land ved Sjølyst Båtopplag. Vi i styret jobber
kontinuerlig for at du skal trives i foreningen, på brygga vår og bruke de mulighetene som
medlemskapet gir deg. Nyttig informasjon følger derfor på de neste sidene.
BABs hjemmeside på internett: www.babinfo.no. Hjemmesiden er BABs primære
kommunikasjonskanal. Her finner du informasjon om foreningens virksomhet, aktuelle hendelser,
løpende aktiviteter, i tillegg til referater fra årsmøter og styremøter. Vi oppfordrer deg som
medlem til å besøke nettstedet jevnlig. En del informasjon krever innlogging med passord. Hvis
du ikke har passord kan dette bestilles på innloggingssiden. Send gjerne inn egne bilder og artikler
til redaktøren, som vurderer innholdet og legger det ut på nettstedet.
Du finner oss i tillegg på Facebook, hvor du kan «like» Bygdø Allé Båtforenings Facebook-side.
Da mottar du oppdateringer om situasjonen på brygga, hendelser eller påminnelser. På Facebooksiden er det også mulig å legge inn kommentarer og observasjoner som kan komme andre til gode.
BABs postadresse: Postboks 335 Skøyen, 0213 Oslo
BAB-vimpelen: Kan kjøpes av formann, havnesjef eller på årsmøtet, og koster kr 100.
Bombrikke til bommen på Sjølyst Båtopplag: Bommen er stengt i vinterhalvåret og deler av
døgnet om sommeren for å hindre uønsket trafikk inne på området. Bombrikken kan kjøpes av
havnesjef, på årsmøtet, eller i Mastehuset og koster kr 400 (se også punktet «parkering»).
Brygge: Her finnes vann- og strømuttak. Det er ikke tillatt å bruke varmeovner i båtene, av
hensyn til brannfare og fordi det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for det. Skulle strømmen
gå, så sjekk jordfeilbryteren og sikringen på det enkelte strømuttaket i den søylen du benytter.
Dersom du forårsaker at sikringen går, og ikke gjør noe med dette, kan det få betydning for andre
medlemmer som derved ikke får strøm til lensepumpe, batterilader og liknende.
Bytte av båt: Havnesjefen skal godkjenne bytte av båt ved BABs brygge. Dersom du trenger
større eller mindre båtplass, må det også søkes om dette. Søknad om båtbytte eller større/mindre
båtplass leveres elektronisk via foreningens nettside www.babinfo.no. Styret, ved havnesjefen,
tildeler løpende båtplasser etter venteliste innenfor hver kategori (båtbredde). Ventelistene er
basert på ansiennitet i foreningen.
Forsikringer: Du må ansvarsforsikre båten din når du har båtplass ved BABs brygge. Dersom
båten din forårsaker skader på brygga eller andre båter, så vil du være ansvarlig for dette.

Registrering: Det er videre en forutsetning for tildeling og disponering av båtplass at båten er
registrert i et offentlig register (dvs. i Småbåtregisteret, i Norsk Ordinært Skipsregister, NOR eller
i Securmarks register) og at registermerket på båten er synlig fra brygga.
Fortøyning: Alle båter skal fortøyes forskriftsmessig ved brygga. Se også informasjon om dette
på oppslagstavle ved bryggeporten. Det er viktig at båten ikke støter mot brygga, selv i sterk vind.
Bruk avlaster/fortøyningsfjær av gummi på alle fortøyninger.
Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF): BAB er foreningsmedlem i KNBF hvor vi tilhører region
øst (http://knbf.no/ost). Foreningsmedlemskapet innebærer at BAB får delta i det politiske arbeidet
i KNBF og får bistand i søknader om MVA-kompensasjon. Du får rabatt på medlemskap i
Oslofjordens Friluftsråd (OF) og kjøp av OF-vimpel som gir fortrinnsrett til de mange blå
svaibøyene i naturhavner i Oslofjorden (http://www.oslofjorden.org). Øvrige medlemsfordeler i
KNBF krever personlig medlemskap.
Nøkkelbrikke til vaktbua og bryggeanlegget: Fås kjøpt av havnesjef eller på årsmøtet, og koster
kr 100 pr stk.
Olje/oljerester: Skal tas med til godkjent oppsamlingsplass. Det er ikke tillatt å kaste dette i eller
utenfor søppelkassene. Det finnes en godkjent oppsamlingsplass på Sjølyst Båtopplag.
Oslofjordens Båteierunion (OBU): Som BAB-medlem er du også medlem av OBU. Dette
medlemskapet gir deg blant annet rett til fri overnatting i andre OBU-havner med gjestehavntilbud
dersom du har OBU-vimpel på båten. Denne vimpelen fås kjøpt av havnesjefen eller på årsmøtet
for kr 100. Liste over tilgjengelige gjestehavner finner du på OBUs hjemmeside på internett
(http://obat.no).
Parkering: Kan skje på Sjølyst Båtopplag – men husk bombrikke og parkeringskort /
parkeringsbillett. Bombrikken kan kjøpes i kontortiden i Mastehuset på Sjølyst Båtopplag
(mandager, tirsdager og onsdager i mai-september kl. 12.00 – 19.00), på årsmøtet eller hos
havnesjefen for kr. 400. Parkering kan betales pr. time på automat eller for hele sommersesongen
(1.juni - 15.september) ved å kjøpe et parkeringskort som legges i bilvinduet. Parkeringskort
koster kr. 400, kan kjøpes i Mastehuset (se tider ovenfor) og enkelte ettermiddager i vaktbua (se
nærmere oppslag på hjemmesiden).
Det er dessverre ingen parkeringsplasser i tilknytning til bryggeanlegget eller vaktbua. Kjøring
eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt. Kort stans for avog pålessing av tunge ting er heller ikke tillatt. Statens Vegvesen og Politiet kan taue bort biler ved
brudd på trafikkreglene. I tillegg risikerer man straff for kjøring på gangvei.
Søppel: Det er to moloker for søppel mellom Skøyen Båtforening og vår egen vaktbu. Dersom
molokene er fulle, ber vi om at du tar søppelet med hjem og tar kontakt med en av styrets
medlemmer som vil melde fra om dette. Ikke bruk vanlig søppelkasse for avfall fra båtene.
Telefon: Det finnes telefon i vaktbua; 22 44 59 36. Den er kun ment til nødsamtaler.
Toalett: Finnes i vaktbua. Stenges av på vinterstid.

Vakt: Du plikter å gå én nattevakt i sommersesongen. Dette gjelder alle medlemmer med båtplass
(sommerhavn) ved BABs brygge. Vakten varer fra kl. 22.00 til kl. 06.00 dagen derpå. Du skal gå 9
runder i løpet av vakta. Følg vaktreglementet som er oppslått i vaktbua. Du kan sette deg på vakt
fra årsmøtet i mars og fram til 1.juni, via «min side» på foreningens hjemmeside www.babinfo.no.
Etter 1.juni vil de som ikke har satt seg opp på vakt bli tildelt en vakt og et administrativt gebyr på
kr. 100. Hvis du ikke går vakten din, eller hvis du ikke utfører den i henhold til vaktreglementet,
vil gebyr på henholdsvis kr. 2000 og kr. 1000 ilegges. Pass på at første vaktrunde ikke gås for
sent, at siste vaktrunde ikke gås for tidlig og at det ikke blir lange opphold mellom vaktrundene i
løpet av natta. Dersom du må bruke vikar, så er det ditt ansvar at vikaren har fulgt vaktinstruksen.
Vaktbua: Er base for vakten. Her foregår også styremøtene i sommerhalvåret. I vaktbua finner du
vaktliste, vaktprotokoll og det andre utstyret du trenger for å gjennomføre vakten. Etter avsluttet
vakt skal gulvet vaskes og toalettet rengjøres. Det er ikke tillatt å røyke eller ha hunder inne i
vaktbua, av hensyn til våre allergiske medlemmer. Det er forbudt å lagre private gjenstander i
vaktbua, og dersom det likevel gjøres vil det bli kastet av styret.
Årsmøtet: Avholdes hvert år innen 15. mars og kunngjøres til alle medlemmene på hjemmesiden.

«Prisliste» i BAB (pr april 2017):
• Innmelding i BAB: kr 400
• Kontingent ordinært medlem: Kr 250
• Kontingent hustandsmedlem: Kr 100
• Innskudd båtplass: kr 10.000. Innskuddet gir ikke renter
• Havneavgift (sommerhavn) etter størrelse på båtplassen: Kr 1.600 for 2,5 m bredde, kr
1700 for 3 m bredde, kr 2.000 for 3,5 m bredde og kr 2.100 for 4 m bredde.
• Boblehavn (vinterhavn): kr 1.800
• Vinteropplag på Sjølyst Båtopplag inkludert opptak, høytykkspyling, leie av bukker og
utsetting på våren: kr 140 per kvm, min. kr 2.940
• Opptak og utsett på sommeren, inkludert høytykkspyling og en uke på land: Fra kr 1.200
avhengig av båtstørrelse
• Leie av båtplass i sommersesongen: Kr 2.600
• Gebyr for ikke å ha skrevet seg på nattevaktliste, eller bytte av vakt etter 1. juni: Kr 100
• Gebyr for ikke å gå nattevakt: Kr 2.000
• Gebyr for ufullstendig vakt: Kr 1.000
• BAB - vimpel: Kr 100
• OBU - vimpel: Kr 100
• Nøkkelbrikke til BAB brygga og vaktbua: Kr 100
• Bombrikke til Sjølyst Båtopplag: Kr 400
• Parkering Sjølyst Båtopplag, sommersesong (1.juni - 15.september): Kr 400
• Innskudd tilbakebetales i sin helhet ved oppsigelse av båtplass, med eventuelt fratrekk for
skyldige avgifter og gebyrer. Ingen tilbakebetaling for innlevert nøkkelbrikke.

Viktige datoer i BAB:
• 31. januar - frist for innlevering av saker som ønskes behandlet på BAB årsmøte
• ca 1.mars – frist for å bestille plass i sommerhavn (dvs melde bruk av båtplassen)
• ca 20. april – frist for å fjerne båter fra vinteropplag i boblehavn
• 1. mai – åpning av sommerhavna
• 25. mai – frist for å fjerne båten fra Sjølyst Båtopplag
• 31. mai – frist for å skrive seg på vaktliste
• 10. juni – frist for å ta i bruk tildelt båtplass på BAB brygga
• Ca. 31. august – frist for å melde seg til vinteropplag (se hjemmeside)
• Ca. 31. august – frist for å melde seg på til boblehavn (se hjemmeside)
• Ca. 20. september – frist for å bestille opptak på Sjølyst Båtopplag (se hjemmeside)
• 31. oktober – frist for å fjerne båter som ikke skal ligge i boblehavn
• ca 1. november – åpning av boblehavn/vinterhavn
Styret for sesongen 2017 – 2018:
Formann: Kjell Arne Johnsen, ka-johns@online.no, tlf. 976 82 922.
Nestformann: Georg H Antonsen, georg-hilmar.antonsen@bld.dep.no, tlf 902 05 801.
Havnesjef: Finn Stafsnes, fi-stafs@online.no, tlf. 908 21 227.
Kasserer: Trond Wiberg, trond.wiberg@gmail.com, tlf. 926 88 929.
Sekretær og redaktør for hjemmesiden: Gustav Haraldsen, gustav.haraldsen@gmail.com,
tlf. 930 35 130.
Varamann og vaktsjef: Frank Ivar Aarnes, frank.aarnes@hotmail.com, tlf. 995 99 996.
Styret kan nås på epostbab@gmail.com. Dersom du har forslag til forbedringer og endringer, er vi
takknemlige for innspill. Det kan ta litt tid før vi svarer på henvendelser, ettersom BAB er en
dugnadsdrevet forening hvor alt foreningsarbeid gjøres på fritiden.

