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Allmänt


Varbergs innerhamn ägs och förvaltas av Varbergs kommun.
Ansvarig för hamnens skötsel är vår anläggningschef Jan Johansson, tfn. 0705 – 48 85 26.



Kontakta alltid gästhamnskontoret vid anlöp till Varbergs innerhamn, tfn. 0709 – 96 57 70.



Rätta sig efter tillsynsmans och hamntjänstemans anvisningar.
Hamnpersonal har rätt att avhysa gäst från hamnområdet som ej följer gällande regler.



Förtöjning av båtar får endast ske utmed kajerna i Varbergs innerhamn eller på de
båtplatser som är markerade med grön skylt. Vid förtöjning av båten utmed kajerna
skall kontroll ske vid närmaste gul elstolpe hur många båtar som får förtöjas i bredd.
Det är förbjudet att vistas eller förtöja båten i industrihamnen eller Farehamnen.



Visa hänsyn till andra gäster i hamnen. Tystnad iakttas mellan 23.00 och 06.00.



Det är förbjudet att bada/simma i hamnbassängen.



Uppställning av husbilar är endast tillåtet inom markerade ställplatsrutor.

Ordningsregler


Avfall får inte kastas i havet, i hamnen eller i hamnområdet i övrigt. Sopor m.m. sorteras
vid vår miljöstation och fartygssopor kastas i våra containers för fartygsavfall.
Det är förbjudet att tömma toalettvatten i våra toaletter, detta gäller även husbilar.



Toaletter med direktutsläpp får inte användas inom Varbergs hamn.



Använd alltid hamnens sugtömningsstation för att tömma båtens toalettvatten.
Får ej användas till att suga upp slagvatten från båten.



Håll rätt hastighetsbegränsning i farled och hamnbassäng.



Okynneskörning i eller i anslutning till hamnen är ej tillåtet.



Båtar förtöjs och fendras på ett betryggande sätt.



Gemensamma utrymmen i land som, toaletter, duschar m.m. lämnas i samma skick som ni
önskar finna dem.



Det är förbjudet att utföra större eller långvariga underhålls- eller reparationsarbeten på
båten när den ligger i Varbergs hamn. Vid större reparationsarbeten skall gästhamnen eller
anläggningschef Jan Johansson, tfn. 0705 – 48 85 26 kontaktas.

Säkerhetsföreskrifter


Placering av räddningsutrustning, första hjälpen och brandsläckare framgår av
översiktskartan över hamnen. Kontrollera var närmaste utrustning finnas till din båt.



Grill eller öppen eld får inte användas ombord eller på bryggor.



Kontrollera gasolkök och annat brandfarligt material och iakttag stor försiktighet med dessa
vid vistelse inom hamnområdet.



Vid nödhamnssituationer, t.ex. storm ber vi er vara extra uppmärksamma på
säkerhetsföreskrifterna, eftersom det vid dessa tillfällen kan vara många båtar i hamnen.

