Instruktioner och information inför vistelse på Bornö

 Båtarna
Den båt vi främst använder, en gråblåmålad aluminiumbåt med en 40 hk Yamaha, ligger vid den
första bryggan (piren) ni kommer till när ni passerat Holma gård.
Vi har även en styrpulpetbåt, en Askeladden, som ligger längst ut på den andra flytbryggan i
förhållande till piren.
Nycklar och bränsletankar till båtarna finns i den vänstra delen av båthuset vid första bryggan.
Koden till hänglåset på sjöboden meddelas vid hyrestillfället.
Båtnycklarna ligger i säkerhetsskåpet vars kod meddelas vid hyrestillfället .
Det finns flytvästar i båthuset som bör användas.
Aluminiumbåten - För ombordstigning och lastning, lossa på akterförtöjningen på bryggan så att båten
går att dra in till stegen.
För start av motor, öppna luckan i aktern och vrid på huvudströmbrytaren.
Aluminiumbåten- På motorns styrbordssida finns en transportspärr just undermotorhuven, kontrollera
att denna är utdragen.
Sänk ned motorn genom att trycka in vippknappen på gasreglagets handtag.
Koppla bränsle-slangen till bränsletanken och öppna luftskruven på tanklocket.
Kontrollera att gasreglaget sitter i neutralt läge, choka, sätt i nyckel och död mans grepp, vrid på
nyckel för att starta motorn. Askeladden har ett säkerhetssystem för att förhindra stöld, det
neutraliseras med hjälp av plastnyckeln på nyckelknippan som ska monteras till vänster om
styrningen.
Om båten är tungt lastad bör kranen till självlänsen stängas. Den är under luckan på babords sida
(styrbords kran är alltid stängd och går inte att öppna).
Aluminiumbåten -När akterförtöjningen är lossad från båten fästes kabinhaken i den gula öglan på
aktertampen.
Vid ankomst till Bornö förtöjs båten vid den norra flytbryggan (den till vänster från sjön sett). Tilta
motorn och stäng av huvudströmbrytaren över natten.



Bensin

I båthuset och/eller snickarboden står det en eller fler dunkar med bensin som kan fyllas på i båten.
Om ni kör mycket går det att tanka mer vid ICA i Brastad. Tillse att de uppskattningsvis finns
åtminstone ca 10 l bensin kvar vid avfärd.

 Nycklar till huset
Nyckel till huset ligger i säkerhetsskåpet i sjöboden tillsammans med båtnyckeln. Koden till hänglåset
på sjöboden meddelas vid hyrestillfället.
Innanför dörren till huvudbyggnaden finns det en tavla med nycklar. Där hänger bl.a. nyckeln till
snickarboden där grillarna står.

 Lakan och handdukar
Om inget annat avtalats medtages lakan och handdukar. Som reserv finns lakan att tillgå i det gröna
skåpet i matrummet.

 Internet
Ett lokalt internet finns, Borno, lösenord står skrivet på nyckeltavlan.

 Sopor
Soporna lämnas i sopkärlet i sjöboden på Holmasidan. Det finns sopsäckar i snickarboden.
Papper, plast och glas lämnas på återvinningsstation i Brastad
Matrester komposteras i plastbingarna på baksidan.
 Att lämna
Städa ordentligt och gör rent grillarna innan ni åker.
Förtöj båtarna vid Holma som de låg när ni kom.
Lägg nycklar till hus och båt åter i säkerhetsskåpet.
Lås sjöboden.



Kontakt

Björn Sjöberg 0708 199462
Christian Erlandsson 0707 38629

