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Grundregeln är att 
patrulleringen utförs av två 
personer gemensamt.  
 
Uppdelning så att patrullering 
utförs av bara en person åt 
gången är inte sanktionerat av 
ESS utan är ett beslut som 
vaktteamet, beroende på 
omständigheterna, får ta på 
eget ansvar. 
 

Sammanfattning 
 

Den organiserade vakten vid Klubbholmen respektive varvsområdet fullgörs av två vuxna 
personer mellan klockan 21:00 och 06:00 på dagar enligt fastställd vaktlista. Av vakterna 
ska minst en vara medlem i ESS. 
Exakt antal vaktpass per medlem regleras av föreningens vaktpolicy som fastställs av 
styrelsen och ligger till grund för vaktbokningsrutinerna. 
 
Vaktansvaret innebär att hålla uppsikt och med ojämna intervall patrullera respektive 
område. Under en vaktnatt ska som regel minst 5 ronder genomföras täckande hela 
vaktområdet. Vid speciella förhållanden eller händelser får naturligtvis vaktteamet göra 
andra prioriteringar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett system med elektronisk registrering av identifieringsbrickor utplacerade på respektive 
vaktområde har införts. Identifieringsbrickorna kallas i vaktinstruktionen för RFID-brickor. 
Tanken är att detta elektroniska system dels ska stimulera till patrullering över hela 
området, dels ge ett bra underlag för statistik som möjliggör för ESS att i framtiden göra 
ytterligare förbättringar av rutinerna för vakttjänstgöringen.  
 
Inga sanktioner för misskött vakt kommer att utdömas för brister i registreringen av 
identifieringsbrickorna. Vakt som under sin vaktnatt inte har registrerat samtliga 
föreskrivna identifieringsbrickor ska dock notera skälet till detta i loggboken.  
 
I vaktansvaret ingår även att i tid upptäcka brandtillbud samt att hålla uppsikt över att 
båtarnas förtöjningar ser ut att fungera. Vid problem ska i första hand båtägaren 
kontaktas och i andra hand utföras rimliga åtgärder för omförtöjning där båt annars 
riskerar att skadas. 
 
Under ett vaktpass ska även städningen i Hamnstugan (Enköping) respektive sjöstuga, 
grillkåta och bastu vid Klubbholmen kollas och vid behov kompletteras med städning, 
påfyllning av papper etcetera. 
 
Vakthållningen innebär inte att man ska ta risker eller ingripa aktivt mot misstänkta 
aktiviteter. Uppdraget går ut på att observera, dokumentera och vid behov tillkalla polis.  
 
Längre fram i denna vaktinstruktion finns mer detaljerade beskrivningar om de olika 
delarna av vår gemensamma vakthållning. Tänk på att genomföra din vakt precis lika bra 
som du vill att andra ESS-medlemmar vaktar din båt/ditt skjul de andra nätterna! 
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Ändringshistorik för detta dokument: 
 
• 2013-07-03/TH SS Basversionen. 
• 2013-10-24/SS Regler för antal vaktpass ändrade och fört över till separat dokument. 
• 2014-03-09/SS Bokning av vaktpass uppdaterat. Tävling med extrarundor som 

kriteriet borttagen för att minska den känsla av övervakning som några har upplevt 
efter införande av RFID läsarna. 

• 2016-04-04/SS Synkronisering mot ESS Regelbok 2016 som genom att samla alla 
ESS regler ersätter det separata dokumentet ”vaktpolicy”. Anpassning till nya 
bokningsrutiner. Smärre övriga justeringar. 
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Bakgrund till Vakthållningen 
Sjöpolisens uppfattning är att uppsikt över fritidsbåtar är det bästa sättet att skydda dem 
mot stöld. De mest utsatta båtarna är de som ligger vid enskilda bryggor där det inte finns 
samma möjlighet till vaktgång som man har i stora båtklubbar.  
 
Att bara lita till sin försäkring kan bli mycket dyrt! Förutom självrisken tillämpar de flesta 
försäkringsbolag åldersavdrag som gör att försäkringsbolagen kanske bara betalar ut en 
bråkdel av vad det kostar att ersätta det stulna/skadade med nytt. 
 

Allmänt om vakthållningen  
Allmänheten har tillträde till ESS hamn- och varvsområde i Enköping samt till 
Klubbholmen. Det är därför tillåtet för allmänheten att promenera och cykla på ESS 
områden. Motorfordonstrafik är dock bara tillåten för medlemmar i ESS.  
 
För att förhindra stöld och skadegörelse, övervaka förtöjningar och tidigt kunna upptäcka 
brandtillbud ska ESS medlemmar gå vakt i ESS hamnar (i Enköping och på 
Klubbholmen). Medlemmar kan tilldelas vakthållning antingen i Enköping eller på 
Klubbholmen oavsett var man har sin båtplats. 
 
Vakttjänstgöring ska alltid utföras av två personer. Vakt får utföras av person som är 
medlem i ESS och minst 18 år gammal. ESS-medlem som går vakt får medta vakt-kamrat 
som ska vara minst 18 år gammal men som inte behöver vara medlem i ESS.  
 
Huvuddelen av vakthållningen sker på nätterna under båtsäsong (när de flesta båtarna 
ligger i vattnet). En del av vakterna sker på nätterna under uppläggningssäsong. 
Därutöver kan slumpmässig vakthållning komma att genomföras, året runt, såväl natt som 
dag. Alla medlemmar uppmanas att ALLTID ”hålla ett vakande öga” på om misstänkta 
aktiviteter verkar förekomma och i så fall tillkalla polis! 
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Vaktpass 
Arbetsplikt/vaktplikt regleras i grunden av stadgarna plus årets upplaga av ESS 
Regelbok. 
Ett vaktpass innebär att en person går vakt mellan 21:00-06:00. 
En vaktnatt består av två vaktpass (ett per person). Medlem i ESS som medtar 
vaktkamrat, och därmed åtar sig en hel vaktnatt, utför alltså två vaktpass samma natt.  

Bokning av vaktpass 
Bokning av vaktpass sker i ESS bokningssystem. Be någon medlem om hjälp om du 
saknar möjlighet att boka själv. Vid årsskiften tvångsfördelas vaktpass på de som inte 
bokat själva. Tilldelade eller bokade vaktpass medföljer utskicket av årets avgifter i slutet 
av januari. Därefter åligger det den enskilde medlemmen att hålla reda på sitt vaktpass. 
På hemsidan kan medlem alltid se sina egna bokade vakter. Den listan är originalet av 
vaktlistan. Ett pappersorginal ligger ute i vaktpärmarna, men är inte garanterat alltid 
uppdaterat mot den gällande vaktlistan i bokningssystemet. 
Var noga med att komma ihåg dina vaktpass, ESS skickar inte någon påminnelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Byte av vaktpass 
Om medlem får förhinder (t.ex. sjukdom) på bokad tid eller blir tilldelad en tid som inte 
passar, ska medlemmen själv ordna en ersättare eller byta vaktpass med någon annan. 
Fram till 30 dagar före ett pass kan medlem själv i bokningssystemet flytta sitt pass till ett 
eventuellt ledigt hål i vaktlistan. Medlemmen är alltid själv ansvarig för att vaktpass enligt 
bokningssystemet genomförs och blir debiterad för utebliven vakttjänstgöring om 
eventuell ersättare inte fullgör vaktpasset på föreskrivet sätt. Det finns ett antal 
medlemmar som mot ersättning åtar sig att ta över ett vaktpass. 
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Observera att eventuell ersättare ska vara medlem i ESS och minst 18 år gammal. Om 
sådan ersättare medtar vaktkamrat för att genomföra ett dubbelpass ska denne vara 
minst 18 år gammal men behöver inte vara medlem i ESS. 
 
 

Friköp av vaktpass 
Om du vill slippa gå vakt utan att ta in ersättare kan du köpa dig fri i förväg genom att 
betala en avgift enligt ESS gällande tariffer och regelverk enligt hemsidan.  
 
 

Misskött vakthållning 
 
Bland annat följande ska anses som misskött vakthållning: 
• att helt utebli från inbokad vakttid 
• att vara onykter (eller drogpåverkad) under vakten 
• att gravt underlåta att följa vad som föreskrivs i denna vaktinstruktion 
 

 
Inga sanktioner för misskött vakt kommer att utdömas för brister i registreringen av 
identifieringsbrickorna (RFID).  
Vi har noterat att läsarna kan skadas av åska och är känsliga för laddningsnivå. Om 
läsaren saknas eller inte fungerar genomför man vaktpass/städning som vanligt ändå 
utan avläsningar. Loggboken i pappersformat måste dock fyllas i. 
 
Medlem som missköter sin vakthållning ska: 
  
• erlägga avgift i enlighet med ESS gällande tariff. 
• Respektera att upprepad misskötsel kan leda till sanktioner enligt stadgarna. 
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RFID betyder Radio-Frekvens-IDentifiering  
(Radio-Frequency IDentification). 
 
Vid vakthållning ska vakterna använda klubbens 
RFID-läsare! Bruksanvisning finns i bilaga 1 och är 
även uppsatt i vaktlokalen. OBSERVERA ATT DU, 
REDAN KL. 21.00, MÅSTE ANVÄNDA RFID-
LÄSAREN FÖR ATT CHECKA IN! Du måste därför 
sätta dig in i hur den fungerar redan FÖRE ditt 
vaktpass! (Se avsnitt ”Incheckning” i bilaga 1!) 
 

Förberedelser inför vakten 
Läs igenom HELA denna vaktinstruktion i god tid FÖRE din vakt! Besök hamnen FÖRE 
vakten och läs bruksanvisningen för vårt RFID-system samtidigt som du, under dagtid, 
kan testa hur det fungerar! RFID-läsaren ska användas redan kl. 21.00 när vakten 
påbörjas så det är viktigt att då veta hur den ska skötas!  
 
Tala med din vaktkamrat några dagar före vakten! Dels för att påminna om tidpunkten 
dels så att ni gemensamt kan planera för vad ni ska ta med er att äta och dricka. Ta med 
regntåliga, varma, oömma kläder och skor! Glöm inte nyckel till Hamn-/Sjöstugan och 
eventuell fjärrkontroll till bommen! 

Genomförande av vaktpass 

Loggbok 
Under vaktpasset ska vakterna fylla i ett loggboksblad. I loggboken ska, förutom, datum, 
och vakternas namn, adress och telefonnummer mm noggrant noteras om något händer 
samt signalement, registreringsnummer etc. på personer/fordon som misstänks olovligen 
befinna sig på, eller i direkt anslutning till, ESS område.  Se även nedan under ”Åtgärder 
vid brott”! 
 
Fyll i loggboken noga så att eventuella utredningar i efterhand underlättas! 

RFID-läsare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RFID-systemet ska dels stimulera till patrullering över hela vaktområdet, dels ge ett bra 
underlag för statistik som möjliggör för ESS att i framtiden göra ytterligare förbättringar av 
rutinerna för vakttjänstgöringen.  

Patrullering – gemensamma regler 
Det är viktigt är att alla verkligen tar sin vaktgång på allvar och inte fördriver alltför långa 
stunder i vaktlokalen! Vakternas huvuduppgift är oregelbunden patrullering. 
Oregelbunden patrullering innebär att inte patrullera på samma sätt varje rond utan vid 
varje ny rond försöka ta en annorlunda väg än man gjorde förra ronden. Det innebär 
också att vakterna inte bara ska gå runt området utan även ”kors och tvärs”. Vid 
genomförandet av vaktpass ska vakterna använda sig av klubbens RFID-läsare och 
klubbens reflexvästar. Vid patrulleringen ska vakterna, när det är mörkt, använda ESS 
handlampor för att kontrollera att inga obehöriga befinner sig på ESS område. 
 

Grundregeln är att patrulleringen utförs av två personer gemensamt. Uppdelning så att 
patrullering utförs av bara en person åt gången är inte sanktionerat av ESS utan är ett 
beslut som vaktteamet, beroende på omständigheterna, får ta på eget ansvar. 
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Patrullering i Enköping 
I Enköping används kansliet (Hamnstugan) som vaktlokal. Öppnas med klubbnyckeln. 
 

Patrullering ska ske i hela ESS hamn- och varvsområde. Vakterna ska alltså patrullera 
runt ”Lilla ”Pottan” (även på Klosterpark-sidan), på alla bryggorna i hamnen, kors och 
tvärs på uppläggningsområdet, mellan de ”gamla” skjulen samt även bort till de ”nya” 
båtskjulen. Vid besvärliga förhållanden med mycket stora mängder vatten eller is på 
marken är det tillåtet att, i mycket långsam fart och med god uppsikt, patrullera med bil 
förutsatt att samtliga RFID-brickor skannas. Placeringen av RFID-brickorna finns 
anslagen i vaktlokalen och framgår även av bruksanvisningen för RFID (Se bilaga 1!) 

Patrullering på Klubbholmen 
På Klubbholmen används Sjöstugan som vaktlokal. Klubbnyckeln fungerar på dörren mot 
sjösidan samt till bastun och grillkåtan. Patrullering ska ske på det inhägnade området 
och i grusgropen samt på samtliga bryggor. Dessutom vid kiosken, grillkåtan, klubbhuset 
och bastun. Placeringen av RFID-brickorna finns anslagen i vaktlokalen och framgår även 
av bruksanvisningen för RFID (Se bilaga 1!).  
 
Förtöjningarna på ESS egna småbåtar (nära land vid den innersta av de tre bryggor som 
går ut i viken samt vid kiosken) ska kontrolleras. Båtarna ska vid behov länsas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om den du ska gå vakt med uteblir 
Börja med att söka den andre medlemmen på telefon för att påminna om vaktgången! Om 
medlemmen du ska gå vakt med ändå inte ”dyker upp” ska detta noteras i 
loggboksbladet.  
 

I händelse av ensamvakt tillåts den närvarande vakten, av säkerhetsskäl, avstå från 
patrullering. Den närvarande vakten tillåts genomföra bevakningen från Hamn-/Sjöstugan. 
Släck då gärna ner lyset i vaktlokalen så att god uppsikt över vaktområdet kan hållas 
genom fönstren! Städning av vaktlokalen skall dock genomföras ändå. 
 
Med den flexibilitet vi infört att medlem själv kan boka om sitt vaktpass fram till 30 dagar 
före aktuell tid finns en liten risk att man kan bli ensam på sitt pass.  
Enligt regelboken kan medlemmen då välja att avbryta vakten efter halva tiden, alternativt 
kalla in anhörig eller annan ersättare, genomföra hela vakten, och därmed få tillgodogöra 
sig två vaktpass, d.v.s. hela arbetsplikten under året. Noggrann notering i loggboken 
erfordras i ett sådant fall. 

Vid patrullering ska vakterna 
bära ESS Reflexvästar. Detta för 
att både ESS-medlemmar, 
allmänheten och eventuella 
bovar ska kunna se att det sker 
vakthållning på ESS område.  
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Man sover lugnare om man vet att hamnvakterna håller ett öga på förtöjningarna! 
 

 

Vid fara för personskada mm 
Om vakterna bedömer att det kan medföra risk för personskada att patrullera till fots kan 
man på Klubbholmen tillfälligt inställa patrulleringen och på varvet istället patrullera med 
bil. Orsaken till inställda vaktronder ska noteras i loggboken. Så snart anledningen till att 
fotpatrullering inte kan utföras har upphört ska fotpatrulleringen återupptas! 
 
 

Övervakning av förtöjningar 
Vid patrulleringen ska vakterna övervaka de i hamnen liggande båtarnas förtöjningar. Om 
brister i förtöjning upptäcks ska vakten i första hand ringa respektive båtägare. En 
medlemsförteckning med telefonnummer finns i Vaktpärmen. Endast om båtägaren inte 
kan nås ska vakten försöka åtgärda den bristande förtöjningen. ESS ansvarar inte för 
eventuella skador som uppstår p.g.a. vakternas åtgärder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vaktrond 
En vaktrond definieras som att vakterna patrullerar runt hela bevakningsområdet och 
därvid skannar samtliga utomhus uppsatta RFID-brickor. 
 
Under en vaktnatt ska vakterna göra minst fem fullständiga vaktronder. Ronderna ska 
spridas ut under vaktnatten så att det går högst två timmar mellan varje vaktrond. På den 
första ronden är det lämpligt att försöka ta reda på om någon/några ESS-medlemmar 
tänker stanna länge i/vid sina båtar eller övernatta i dem. Vid speciella förhållanden eller 
händelser får vaktteamet naturligtvis göra andra prioriteringar. Detta ska i så fall noteras i 
loggboken! 
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Under nattvakten ska vaktlokalen (Hamn-/Sjöstugan 
inklusive duschrummen) städas. I städningen ska 
ingå dammsugning av mattor och samtliga golv som, 
vid behov, även ska våttorkas. Rengöring ska ske av 
alla bord och köksbänkar samt toaletter och handfat. 
Samtliga papperskorgar ska tömmas i 
sopcontainern. Vakterna ska också fylla på toa-, 
hushålls- och torkpapper samt tvål. Om 
förbrukningsartiklar saknas ska detta noteras i 
loggboken samt anmälas via mejl eller SMS till 
Varvschefen (Hamnen/Varvet) eller Intendenten 
(Klubbholmen). Vakten ska även diska eventuellt 
odiskat i vaktlokalen. På Klubbholmen ska även 
bastun och grillkåtan grovstädas. Efter städning ska 
vakterna bekräfta att städning har skett (i enlighet 
med denna städinstruktion) genom att med RFID-
läsaren skanna RFID-brickan i Hamn-/Sjöstugan 
märkt ”Städning utförd”. Se bruksanvisningen för 
RFID (bilaga1)! Städa gärna så sent som möjligt så 
att ni själva inte smutsar ner efter utförd städning! 
 

Vila under vaktpass 
Under vaktpasset är det tillåtet för en vakt i taget att, fullt påklädd, ”slumra” i t.ex. en fåtölj 
i vaktlokalen. Det är inte tillåtet att ”bädda ner sig” vare sig i vaktlokalen eller någon 
annanstans (t.ex. i båt eller bil). När vakterna inte patrullerar ska båda uppehålla sig i eller 
vid vaktlokalen. 
 

Uppträdande vid patrullering 
ESS vakter har, till skillnad mot t.ex. polis och ordningsvakter, inga speciella 
befogenheter utan kan liknas vid klubbvärdar. Var därför extra hövlig - du representerar 
ESS! Uppträd inte provocerande! 
 

Åtgärder vid brott 
 
• ESS vakter ska INTE ingripa aktivt mot tjuvar på bar gärning utan larma polisen och, 

tills polisen kommer, bara observera och (om det kan ske utan risk) fotografera. Möt 
polisen när den anländer! 

• Var uppmärksam på tidpunkten samt identitetsuppgifter såsom antal personer, kön, 
ålder, anletsdrag, hårlängd, klädsel, uttal m.m. Notera eventuella bilars fabrikat, färg, 
registreringsnummer etc. Polisens checklista/”Iaktagelseblankett” för vad man bör 
tänka på i samband med brott bör fyllas i snarast efter ett begånget brott (medan 
minnet är färskt)! Blanketter finns i Vaktpärmen. 

• Vid pågående brott: Ring polis på tfn 112. Tala om att brottet är pågående! 
Adresserna är: Nyängsvägen, Enköping (Latitud N 59° 38´, Longitud O 17° 05´) resp. 
Klubbholmsvägen, Enköping (Latitud N 59° 35´, Longitud O 17° 05´) 

• Vid misstanke om fullbordat brott: Ring polis på tfn 114 14.  
• Kan du inte ringa genast, stanna kvar, observera och fotografera (om möjligt)!  
 

Städinstruktion 
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www.samverkanmotbrott.se 

Båtsamverkan 

Felanmälan 
Fel som upptäcks och förbrukningsmateriel som saknas skall noteras i loggboken samt 
anmälas via mejl eller SMS till Varvschefen (Hamnen/Varvet) eller Intendenten 
(Klubbholmen). Kontaktlista och telefonnummer finns på hemsidan. 

Håll ALLTID uppsikt! 
ESS medlemmar uppmanas att, vid vistelse på varvet samt i ESS hamnar, ALLTID vara 
uppmärksamma på om något onormalt förekommer eller om det ser ut att förekomma 
något ”skumt”. Bekanta dig gärna med dina båt- och skjulgrannar så att du vet vilka som 
är behöriga att vistas i grannarnas båtar och skjul! 

Båtsamverkan 
Besök gärna ”Båtsamverkans” hemsida och  
lär dig mer om hur du kan skydda din båt mot brott! 
 
Länken är: http://www.samverkanmotbrott.se 
 

Vid brand 
Brandsläckare finns i Hamnstugan i Enköping och i Sjöstugan på Klubbholmen. 
Dessutom vid kiosken på Klubbholmen. Vattenslangarna på bryggorna kan också 
användas för att släcka bränder. Tänk dock på att vatten aldrig får användas för att släcka 
bränder i brandfarliga vätskor eller i anslutning till elektriska installationer! 
 
Om det kan finnas gasflaskor i det som brinner ska vakterna absolut inte försöka släcka 
utan istället vänta på räddningstjänsten och under tiden varna människor och försöka 
utrymma området kring branden. Säkerhetsavståndet vid risk för explosion i gasflaska är 
minst trehundra meter. Gasflaskor finns i många båtar och säkert även i många skjul. 
 
Om brand upptäcks ska du i angiven ordning: 

1. VARNA omgivningen om att brand inträffat. 
2. RÄDDA dem som är i omedelbar fara om det kan ske utan fara för dig själv. 
3. LARMA räddningstjänsten samt vid behov ambulans via SOS på telefon 112. 
4. SLÄCKA om du bedömer att du klarar det utan att ta onödiga risker.   

Frågor och kontaktuppgifter 
Frågor angående vakttjänstgöringen besvaras i första hand av ESS Vice Ordförande och i 
andra hand av Varvschefen (ang. hamnen/varvet) eller Intendenten (ang. Klubbholmen). 
Aktuella kontaktuppgifter hittar du på www.enkopingssegelsallskap.se  

Övrigt 
Hjärtligt välkommen till din vakt! Du fullgör vid vakthållningen en för dig själv och dina 
klubbkamrater mycket väsentlig uppgift! Tack vare att vi i ESS går vakt har vi nästan inga 
problem med stölder i båtar och båtskjul. Stort tack för din medverkan! 
 

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen för Enköpings Segelsällskap för Enköpings Segelsällskap för Enköpings Segelsällskap för Enköpings Segelsällskap    
Enköpings Segelsällskap, Box 152, 745 23 Enköping, www.enkopingssegelsallskap.se 
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Bilderna till höger visar dels en RFID-läsare utan 
fodral dels en med fodral och snodd för att kunna 
hängas runt halsen vid patrullering. Ovanför bilden 
med RFID-läsaren utan fodral visas en RFID-bricka. 
 
RFID-läsaren har ingen strömbrytare och är därför 
alltid klar att använda 

Genom att checka in 
bekräftar vakterna 
att respektive vakt är 
på plats och 
uppfyller de krav 
som, enligt ESS 
vaktinstruktion, ställs 
för att gå vakt.  

Bilaga 1  

 

Bruksanvisning RFID-läsare 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så här används RFID-läsaren 
 
• Ta INTE av RFID-läsarens fodral! RFID-läsaren fungerar med fodralet påsatt. 
• Håll RFID-läsaren med den tjocka, svarta delen (den del där snodden inte är fäst) nära en 

RFID-bricka tills det hörs en klarsignal och syns ett blått ljusblink (i fodralets lucka vid 
texten RFID). RFID-brickan har nu registrerats i läsaren.  

• OBS! Samma RFID-bricka kan inte skannas två gånger i följd – en annan bricka måste 
skannas innan den första RFID-brickan kan skannas igen. 

• RFID-läsaren ska, vid patrullering, förvaras i sitt fodral samt med hjälp av det påkopplade 
bandet hängas runt halsen. Vid nederbörd och hög luftfuktighet ska RFID-läsaren 
skyddas mot fukt genom att t.ex. förvaras hängande i sin snodd runt halsen innanför 
jackan.  

 

Incheckning 
Vid början av vaktpasset ska vakterna checka in genom att med RFID-läsaren skanna RFID-
brickorna som är uppsatta inne i Hamn-/Sjöstugan och märkta ”In- och Utcheckning Vakt 1 
och Vakt 2”. Prova först att skanna RFID-brickan märkt ”Vakt 1”. Om ingen klarsignal därvid 
erhålls ska vakterna istället skanna in RFID-brickan märkt ”Vakt 2” och först därefter RFID-
brickan märkt ”Vakt 1”. Samma RFID-bricka kan ju inte skannas två gånger i följd och om de 
föregående vakterna checkade ut i fel ordning kan ”Vakt 1” inte checka in först. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RFID-brickorna är monterade 
på reflekterande material som 
syns bra när det belyses. 
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Patrullering  
Vid patrullering ska, vid varje vaktrond, samtliga på bevakningsområdet utomhus uppsatta 
RFID-brickor skannas enligt vad som anges nedan. De inomhus uppsatta RFID-brickorna 
används endast för in- och utcheckning samt för att bekräfta att städning är utförd. 

Städning utförd 
När städning har utförts i enlighet med Städinstruktionen i ESS Vaktinstruktion ska vakterna 
med RFID-läsaren skanna RFID-brickan i Hamn-/Sjöstugan märkt ”Städning utförd”. 

Utcheckning 
När vaktpasset avslutas ska vakterna checka ut genom att med RFID-läsaren skanna  
RFID-brickorna som är uppsatta inne i Hamn-/Sjöstugan och märkta ”In- och Utcheckning 
Vakt 1 och Vakt 2”. Skanna därvid först RFID-brickan märkt ”Vakt 1” och därefter ”Vakt 2”! 
Genom att checka ut bekräftar vakterna att RFID-läsaren placerats intill handlamporna och att 
handlamporna har kopplats in för batteriladdning. Den som checkar ut från sin vakt på 
måndag morgon ska se till att RFID-läsaren laddas. Se nedan hur detta går till! 

Laddning av RFID-läsaren 
De vakter som avslutar sina vaktpass på måndag morgon ska se till att RFID-läsaren 
laddas! Gör så här: 
 

Se på fotot till höger! 
 
• Öppna RFID-läsarens fodral (utan  

att ta RFID-läsaren ur fodralet) 
• Pilla, med hjälp av t.ex. en penna,  

FÖRSIKTIGT upp det lilla gummi- 
skyddet över RFID-läsarens  
laddningskontakt.  

• Laddaren (märkt JWM Travel Charger) 
finns i anslutning till vaktens handlampor  

• Sätt laddaren i ett vägguttag för 220V  
och anslut sladden till RFID-läsaren. 

• Lämna RFID-läsaren på detta sätt  
när vaktlokalen lämnas! 

 
 
Vakt som börjar sin vakt en måndag kväll ska kontrollera att laddning har skett och 
annars ladda läsaren enligt ovan på tisdag morgon! De ska annars, om laddning har 
skett: 
• avlägsna laddaren ur vägguttaget,  
• FÖRSIKTIGT dra ur laddarsladdens kontakt ur RFID-läsaren. Dra i kontakten – inte i 

sladden! 
• FÖRSIKTIGT sätta på gummiskyddet över RFID-läsarens laddningskontakt så att det 

sluter helt tätt.  
• Stänga RFID-laddarens fodral så att kardborrebandet sitter fast ordentligt.  
• Lägga laddaren i anslutning till vakternas handlampor 
 
 
OBS! Om RFID-systemet inte fungerar fullt ut ska det noteras i loggboken. 
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Placering av RFID-brickor  
 
Inne i vaktlokalen (Hamnstugan i Enköping och Sjöstugan på Klubbholmen) finns tre stycken 
RFID-brickor uppsatta. Dessa används bara för incheckning, utcheckning och för att bekräfta 
att städning har utförts. De ska i övrigt INTE användas under vaktnatten. 
 
Samtliga utomhus placerade RFID-brickor ska skannas under varje vaktrond. Minst fem 
vaktronder ska göras under vaktnatten. (Se ESS Vaktinstruktion!) 
 
 
På Klubbholmen finns tre stycken RFID-brickor uppsatta utomhus: 
 
• Vid den eldrivna vägbommen (på baksidan av skylten med parkeringsanvisningar). 
• På sjösidan av Klubbhuset mittemot trappan som leder till bastun. 
• På lampstolpen längst ut på ”Kioskbryggan” (den mellersta av de tre bryggorna som går ut 

i viken). 
 
 
På varvet/i hamnen i Enköping finns fyra stycken RFID-brickor uppsatta utomhus: 
 
• På ett träd nära anslagstavlan (med el och vatten) vid bryggplats nummer 42 (på 

varvssidan av ”Lilla Pottan”). 
• På anslagstavlan (med el och vatten) vid mastkranen. 
• På belysningsstolpen längst in på varvsområdet. 
• Vid de ”nya” båtskjulen nära porten till skjul nummer 208.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


