
r 

Sida 1 av 2 
 

Avgifter för Östhammars Segelsällskap 2018- 
 

Beslutade på årsmöte nov 2017 

Avgifterna är årliga eller per gång förutom inträdesavgift som är engångsavgift 

vid inträde i Sällskapet.  Avgifter markerat med gult är nya eller förändrade 

avgifter från och med 2018. 

 

Medlemsavgifter 

Inträdesavgift   200 kr 

Medlemsavgift   400 kr 

Familjemedlem   50 kr 

Ungdomsmedlem   50 kr 

 

Bryggavgifter 

Bredd -220 cm   850 kr 

Bredd 221-340 cm eller längd över 9 m  1025 kr 

Bredd över 341 cm   1175 kr 

B1 bredd 300 cm   2300 kr 

B1 bredd 350 cm   2550 kr 

B1 bredd 400 cm   2800 kr 

Sågen bredd -220 cm   600 kr 

Sågen bred 221-340 cm eller längd över 9 m 750 kr 

Sågen bredd över 341 cm   850 kr 

Flerskrovsbåtar. Beroende på antal normalbreda platser båten upptar: 

Ex. 2 platser     2200 kr 

Ex. 3 platser     3200 kr 

För platser vid Y-bom där tidigare deposition för bom återbetalats till tidigare innehavare 

tillkommer 200 kr i avgift för respektive båtbredd.  
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Vinterförvaring   Med bryggplats  Utan brygga 

Båt under 7 m inkl. sjösättning/upptagning 1000 kr   1250 kr 

Båt över 7 m inkl. sjösättning/upptagning 1500 kr  1750 kr 

Båt på varv utan kranlyft.   Priser som ovan reducerat med 600 kr. 

Båtvagn utan båt (tom vagn)  1000 kr  1000 kr 

Mast i mastskjul vintertid     300 kr   300 kr 

Sommarförvaring på land  Med bryggplats Utan brygga 

Mindre båt utan service   300 kr  300 kr 

Båt under 7 m inkl. service, sjösättning/upptagning 1250 kr  1500 kr 

Båt över 7 m inkl. service, sjösättning/upptagning 1500 kr  1750 kr 

Båtvagn kvar på varv sommartid   700 Kr   700 kr 

Båtar som ligger kvar på land flera år i följd: 
Andra året, avgift för sommarförvaring på land gånger 2 
Tredje året, avgift för sommarförvaring på land gånger 3 
Fjärde året, avgift för sommarförvaring på land gånger 4 
Osv. 

Kranlyft  

Under  schemalagda tider     300 kr 

Utanför schemalagda tider     400 kr 

Upp och ner samma dag     300 kr 

Upp och ner samma dag utanför schemalagda tider   400 kr 

Stöttor 

Hyra av alla typer av stöttor oavsett längd 200 Kr/st. 

V-topp    100 Kr/st. 

Kubb      35 Kr/st. 

 

Övriga avgifter 

Utebliven bevakning    2000 kr 

Ej fullgjord arbetsplikt   1000 kr 

Bod bakom mastskjul     200 kr   


