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Avgifter för Östhammars Segelsällskap 
Antagna vid årsmötet 2020 

 

Kommentar till de förändrade avgifterna från 2021 (markerat med gult i listan)  
- Vinterplats i sjön 

- Ny avgifter för kranlyft vid ev. service 

- Ny avgift för flytt av båt på varvsområde 

- Avgift för bojflotte återlagda men ej ändrade avgifter, då de vid något tillfälle föll bort  

 

Medlemsavgifter 
Inträdesavgift    200 kr 

Medlemsavgift   400 kr/år 

Familjemedlem   50 kr/år 

Ungdomsmedlem   50 kr/år 

Avgifter bryggor  
Brygga A1, A3, B3, B4, B5, 
Brygga Bredd -220 cm   850 alt 1050 kr/säsong 

Bredd 221-340 cm eller längd över 9 m  1025 alt 1250 kr/säsong 

Bredd över 341 cm   1175 alt 1375 kr/säsong 

Brygga B6  

Båtägare som nu får plats på B6 betalar avgift enl. högre avgiften per säsong  

för respektive båtbredd beroende på att B6 har bommar.  

För båtägare som tidigare erlagt deposition för bom är avgiften den lägre avgiften. 

 

Brygga B1 och B2 

B1 och B2 bredd 300 cm med dubbelbom 2300 kr/säsong 

B1 och B2 bredd 350 cm med dubbelbom 2550 kr/säsong 

B1 och B2 bredd 400 cm med dubbelbom 2800 kr/säsong 

B2 bredd 300cm med enkelbom  1800 kr/säsong 

B2 bredd 350 cm med enkelbom  2050 kr/säsong 

B2 bredd 400 cm med enkelbom  2300 kr/säsong 

 

Sågen 

Sågen bredd -220 cm   600 kr/säsong 

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

Sågen bredd över 341 cm   850 kr/säsong 

 

Flerskrovsbåtar. Beroende på antal normalbreda platser båten upptar: 

Ex. 2 platser     2200 kr/säsong 

Ex. 3 platser     3200 kr/säsong 
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Avgifter varv 

Serviceavgift 
Serviceavgiften debiteras alla som nyttjar varvets service även de som inte står på varvet. 

I serviceavgiften ingår upptagning, sjösättning höst och vår, traktorer, mastkran, mastskjul, 

upptagningsvagn. Segelbåt betalar högre serviceavgift då mastkran och/eller mastskjul nyttjas. 

Serviceavgift debiteras inte för de som tar upp båt själv och inte använder någon service enligt 

ovan. Spolplattan får användas utan serviceavgift. 

 

Serviceavgift motorbåt:      400 kr/år  

Serviceavgift motorbåt för de som inte har bryggplats hos ÖSS   650 kr/år   

Serviceavgift segelbåt:      600 kr/år  

Serviceavgift segelbåt för de som inte har bryggplats hos ÖSS  850 kr/år 

 

Varvsplatser  
Varvsplatsavgift vinter, per säsong   

Varvsplats (båtens längd x bredd)     44 kr/kvm 

Båtvagn på varv utan båt (tom vagn)    1000 kr 

Vinterplats i sjön (exkl. eventuell elförbrukning)   1000 kr 

Varvsplatsavgift sommar, per säsong   

Varvsplats (båtens längd x bredd)    44 kr/kvm 

Tom båtvagn kvar på varv sommartid     700 kr 

 

Båt som inte är sjösatt senast sista sjösättningsdagen betalar varvsplatsavgift 

sommar. (Dispens går och skall sökas för båt på land sommartid enligt gällande regler) 

Avgift för båtar som ligger kvar på land flera år i följd: 
Andra årets avgift är varvsplatsavgift sommar gånger 2, år 3 gånger 3, osv. 

 

Övriga varvsavgifter utöver serviceavgift  

Sjösättning/upptagning utanför schemalagda tider   1 000 kr  

Extra kranlyft för service 

Kranlyft upp/ner där sammanlagt tidsåtgången är max 1 timme.    500 kr 

Kranlyft upp/ner sammanlagda tidsåtgången är mer än 1 timme  

( exempelvis upp ena dagen ner annan dag).   1000 kr  

 
Flytt av båt på varv. 
Flytt av båt på varv till ny plats på varv, max tidsåtgång 2 timmar.  1000 kr 

För arbetstid därutöver debiteras en skälig avgift som överenskoms mellan  

varvschef och båtägare. 

Stöttor per säsong   

Hyra stöttor oavsett längd   200 Kr/st. 

V-topp   100 Kr/st. 

Kubb   35 Kr/st. 
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Avgifter bojflotte 
Utläggning av boj och bojsten  300 kr 

Byte av bojkätting   200 kr 

Flytt av boj och bojsten   150 kr 

Kontroll av bojkätting    150 kr 

Övriga avgifter 

Utebliven bevakning    2000 kr/gång 

Ej fullgjord arbetsplikt   1000 kr/år 

Bod bakom mastskjul    200 kr/år 

Klubblokal inkl. porslin. (Uthyrs ej under de tider det är bevakning)  500 kr/gång 

Övrigt som vimplar nycklar etc. enligt aktuell prislista som finns på expeditionen 

 


