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Vedlikehold
Styret har innhentet ekstern kunnskap om spyling og oljing av trevirke på pirer og utriggere.
Det anbefales forsiktig bruk av høytrykkspyler. Ikke bruk roterende dyse og ikke for nærme, slik at man unngår å flise opp
treverket. Anbefalt olje er den samme som ble brukt i fjor og blir kjøpt inn etter behov og den får man tak i via PIR master. Det
som ble oljet i fjor, skal ikke oljes i år. Dette er samme olje som brukes på bryggeområdet inne i Tønsberg.
PIR mastere vil organisere dugnad, men ta gjerne eget initiativ også!
Klistremerker
Det ble på årsmøtet vedtatt at alle båter skal ha et klistremerke som identifiserer hvilken plass den tilhører. Det har kommet
tilbakemeldinger at noen ikke har villet sette disse på sine båter pga. av størrelsen på merkene. Det er trykket opp en mindre
variant, slik at dette ikke skal være et problem. De nye merkene har påtrykt plassnummer. Ta kontakt med PIR master om du
ikke har fått merke til din båt og husk å plassere det slik at det kan ses fra piren. Merkene fra 2017 kan også fortsatt brukes, men
påse at nummeret er godt synlig.
Parkering
Det har vært et gjentagende problem at båtbrukere har parkert sine biler på plassen mellom V2/V3 og utenfor RS bygget slik at
beboere, deres gjester og RS ikke har fått parkert. Vær vennlig og bruk grusplassen om man bruker bil til båt. Husk å si i fra til
familie og venner som kommer utenfra og som skal være med på båttur.
Søppel
Søppelkassene ved V2/V3 og RS blir på sommertid overfylte pga. båtbrukere som kaster søppel der når de går i land. Til tider har
det også blitt lagt søppel utenfor kassene når de har vært fulle, til stor glede for måkene. Ta med søppelet hjem til egne kasser.
Bruk av båtplasser
Styret har blitt oppfordret til å gjenta hva vedtektene sier om bruk av båtplassene. Punkt 4 i vedtektene er som følger:

4. Rettslig rådighet
Sameieandel kan kun eies av eller leies ut til fysiske eller juridiske personer som har tinglyst hjemmel til fast eiendom
(herunder eierseksjon) på Jarlsø. Den enkelte hjemmelshaver til fast eiendom (herunder eierseksjon) på Jarlsø kan
ikke eie mer enn maksimalt 19 andeler fordelt på maksimalt 2 båtplasser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at
Jarlsø Eiendom AS eier et større antall sameieandeler inntil samtlige sameieandeler er solgt ved første gangs
omsetning.
Overlatelse av bruksrett til andre enn egen husstand skal forelegges sameiets styre for godkjenning, som ikke kan
nektes uten saklig grunn.

Styret ønsker alle en fantastisk sommer i båt og på land.
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