Välkommen till MSFs klubbholmar!

Möholm och Seglarnästet är klubbhamnar för Mariehamns Seglarförening r.f. och
är rekreationsanläggningar avsedda att användas av föreningens medlemmar och deras
gäster. Också de andra åländska seglarföreningarnas medlemmar är välkomna till vår
klubbhamn. All kommersiell användning är förbjuden!
Bastun är tillgänglig för den som känner för ett härligt bad.
- Reservera din tid på tavlan vid klubbstugan. Max 1 timme per båtlag!
Givetvis kan man göra avvikande överenskommelser med de båtlag som finns på
plats, huvudsaken är att alla är överens.
- Ved klyver och hämtar varje badare enligt sin egen förbrukning. Yxa finns i boden!
- Sötvatten är det enda som får användas i varmvattenbehållaren och för att kasta bad
på spisen. Lämna aldrig sjövatten kvar inne i bastun, nästa badare vet inte vad som
finns i hinkarna!
- Fulla regnvattentunnor berättigar inte till slöseri med vattnet. Vattnet förbrukas
snabbt om det blir en längre torrperiod. Använda gärna sjövatten då du blandar
tvättvatten, eller varför inte tvätta dig i sjön?
- Sopor skall inte eldas i bastun! Vi värnar om miljön, var och en tar hem sina sopor!
- Lämna bastun snygg och städad till nästa badare. Det är mycket trevligare att komma
till en ren och fin bastu för nästa badare på tur. Glöm inte att ta med ev. burkar!
Förtöjning bör ske på ett sådant sätt att man inte upptar onödigt mycket plats.
Vid ev. sidoförtöjning bör man vara beredd att förtöja om ifall behov av fler platser
uppstår. Visa respekt för andra båtar och dina båtkamrater också när det gäller
djupgående, alla båtar har olika förutsättningar. Det är självklart att vi hjälper varandra!
Flaggan bör hissas när du kommer hit. Flagghalning sker kl. 21 och det är den som
hissat flaggan som bör ombesörja att flaggan tas ner. Flaggan finns i klubbstugan.
Även flaggningen på båtarna bör följa god sed.

Grillning bör ske på de grillplatser som finns. Stor försiktighet måste iakttagas när det
är torrt i markerna. Vid s.k. brandvarning är det bättre att elda även de stationära
grillarna med kol. Om du använder föreningens gas- eller kolgrillar skall du lämna dem
rena och fräscha.
Klubbstugan har fina utrymmen för umgänge. Nyttja den gärna men kom ihåg att
lämna stugan städad så är det trevligare för alla medlemmar som vistas här!
Respekt för båtkamraterna är en självklarhet. På våra anläggningar välkomnar vi
gammal som ung och det spelar ingen roll om du är nybliven eller gammal medlem.
Inom föreningens hela verksamhet umgås båtfolk över generationsgränserna och trivs
tillsammans!
Sopor skall var och en själv ta med härifrån. Grillplatserna är inga sopstationer där man
samlar brännbart avfall. Sopor skall inte heller lämnas kvar i sopkorgarna i lokalerna.
Även ”skelettet” från engångsgrillar skall tas med hem igen. Ev. rester av kol och aska
kan med fördel tömmas i de stationära grillarna. Vi värnar om miljön, var och en
städar efter sig själv!
Utedassen står till förfogande ifall naturbehov uppstår.
Det är absolut förbjudet att tömma båttoaletten i hamnen!
Underhållsarbetet sker i princip uteslutande på frivillig väg eller på talkor.
Känner du för att göra något under din vistelse men inte vet vad som skall göras kan
du ta en titt på listan i klubbstugan eller ta kontakt med intendenten.

Viktiga telefonnummer:
Ha en trevlig vistelse!

Alarmcentralen:

112

Sjöräddningen larm:

020 41 000

Sjöräddningen ”Trossen”

018-19475

