Norrvik ‐ Saarisäännöt

1§
Lohjan Laivurit omistaa saaritukikohdan Hiittisten Västra‐Granholmen saaressa, tilan nimi on Norrvik.
Tukikohdassa on kaksi laituria, sauna, pihavaja ja kuivakäymälä.
2§
Tukikohta on tarkoitettu Lohjan Laivureiden jäsenten virkistyskäyttöön. Käyttöoikeus on ainoastaan seu‐
ran jäsenillä ‐ ei navigaatiojäsenillä, jotka ovat suorittaneet seuran vuotuisen jäsenmaksun ja joilla on
veneessään LoLa:n perälippu, LoLa:n veneenomistajan viiri tai LoLa‐tarra.
3§
Saunan käyttö on sallittu jäsenille vieraineen. Jäsenen on lunastettava avain ja hänen jäsenmaksunsa on
oltava maksettu. Saunan avaimen voi lunastaa tarvikevastaavalta. Saunamökissä yöpymiseen tarvitaan
AINA saari‐isännän lupa.
4§
Henkilökohtaisten tavaroiden säilyttäminen tukikohdassa on kielletty
5§
Tukikohdan käyttöoikeuden omaavalla jäsenellä on oikeus tuoda kohtuullinen määrä vieraita saarelle
omalla tai seurueensa veneellä. Jos vene ei ole LoLa:n venerekisterissä, siinä on oltava LoLa‐tarra esi‐
merkiksi pahviin liimattuna ja näkyvillä kuten auton parkkikiekko. Isäntä on vastuussa vieraistaan ja huo‐
lehtii siitä, että he noudattavat annettuja sääntöjä.
6§
Miehittämättömän veneen säilyttämisestä Norrvikissa kuten muistakin epäselvistä asioista on sovittava
saari‐isännän kanssa.
7§
Jokamiehen oikeuden mukainen kalastus on sallittu, metsästys ja avotulen teko on kielletty. Luontoa ja
etenkin lintuja on suojeltava. Puita ja oksia ei saa katkoa ilman saari‐isännän lupaa. Lemmikkieläinten
omistajien on huolehdittava lemmikkiensä jätöksistä pihapiirissä.
8§
Talous‐ tai muita jätteitä ei saa jättää saarelle tai sen rantavesiin. Jokaisen on kuljetettava omat jätteen‐
sä pois saarelta. Suoraan veteen tyhjentävien aluskäymälöiden käyttö on ehdottomasi kielletty. Venei‐
den ns. harmaiden vesien päästö rantaveteen ei ole suotavaa, tiski‐ ja pesuaineena tulee käyttää ympä‐
ristöystävällisiä pesuaineita, tiski‐ ja pesuvedet tulee toimittaa imeytyspaikalle.
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9§
Häiritsevä sekä muu paheksuttava esiintyminen on kiellettyä. Naapureita ja saaristorauhaa tulee kunni‐
oittaa. Peräaallon muodostumista tulee välttää lähestyttäessä tukikohtaa.
10§
Saunan ja kuivakäymälän käytöstä on saarella omat sääntönsä, jotka ovat esillä ko. paikoissa.
11§
Saunarakennuksessa olevaan vieraskirjaan jokainen Norrvikissa vieraileva venekunta merkitsee nimensä
ja vierailuajankohdan sekä veneen nimen.
12§
Hallitus valitsee saarelle isännän, saarityöryhmän, ym. tarpeelliset toimihenkilöt.
13§
Saari‐isännän yhteystiedot löytyvät Lohjan Laivureiden kotisivuilta ja saunamökin ilmoitustaululta.
14§
Saunan varauksen voi tehdä vain tukikohdassa kiinnittynyt venekunta, varausaika tulee rajoittaa yhteen
(1) tuntiin, erityistapauksessa kahteen (2) tuntiin per päivä. Saunavuoroihin voidaan tehdä muutoksia
tapahtuma‐aikoina. Saunalistaan merkitään sauna‐ ja sähkömaksut, jotka laskutetaan vuosittain.
15§
Laivuri, joka ei noudata annettuja sääntöjä, ei ole oikeutettu käyttämään seuran tukikohtaa. Hallitus voi
evätä sääntöjä rikkoneelta jäseneltä tukikohdan käyttöoikeuden.
16§
Hallitus voi tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa näitä sääntöjä.
Lohjan Laivurit
hallitus
4.2.2013
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