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Bryggesameiet innfører Havneweb 
 
Bryggesameiet Jarlsø Vest tar i bruk systemet Havneweb (www.havneweb.no) og du som 
sameier eller leietager av båtplass får en mail med invitasjon til innlogging i systemet. Hvis 
slik invitasjon ikke kommer i løpet av et par dager, ta kontakt med styret på 
jarlsobrygge@gmail.com. 
 
Havneweb er et verktøy for administrasjon av havna. Systemet brukes av over 100 havner og 
svært mange i vårt distrikt. Systemet forenkler kommunikasjon mellom styret og brukere av 
båtplassene og gir alle en fin oversikt over brygger, båter, eiere og leietagere. Det gir oss 
også mulighet til å kommunisere både på mail og sms. 
 
Systemet vil forenkle fakturering.  På ‘min side’ oppdaterer hver enkelt sine kontaktdata og 
registrerer strømavlesning. På denne måten reduseres feilsendte meldinger og fakturaer. 
 
Bryggesameiet har mange aktive brukere, men også mange passive, som hverken bruker eller 
leier ut sine båtplasser. Etter hvert som øya bygges ut, øker også behovet for båtplasser. Vi 
håper systemet kan være med på å forenkle kommunikasjonen mellom de som ønsker å leie, 
leie ut, selge eller kjøpe plass og på den måten få en enda mer aktiv havn. 
 
Noen kjenner kanskje systemet fra før gjennom besøk og reservasjon av plass i andre havner. 
Siden vi ikke har plasser til leie, vil den delen av systemet ikke bli brukt av Bryggesameiet. 
 
Logg inn og ta systemet i bruk. Gå inn på ‘min side’ og fyll inn data om deg selv og båten. 
Bilder sier mer enn ord. Det er fint om du laster opp bilde av deg selv og båten din. Det er 
hyggelig for båtnaboen å kjenne deg igjen når man møtes på bryggene. 
 
Vi håper systemet blir godt mottatt og ikke nøl med å ta kontakt med oss om det er noe. 
 
Hilsen styret i Bryggesameiet Jarlsø Vest, 
Trond, Lars Roger, Tor A, Vidar og Tor Magnus 
 


