
SSS-avgifter 2015

Medlemsavgift t.o.m. 19 år  150:-
                      fr.o.m.  20 år  300:-
Familjemedlemskap   350:-1 ) 

Bryggplats 
– med boj  650:-
– med stolpar  800:-
Bryggplats med stolpar+bom
– med stolpar + bom 4,5 m          900:-
– med stolpar + bom 6,5 m        1100:-
– med stolpar + bom 8,0 m        1300:-
– Y-bom 4,5 x < 2,5 m         1150:- 
– Y-bom 6,0 x < 2,5 m                            1500:-
– Y-bom 6,0 x < 3,5 m                            2000:- 
– Y-bom 8,0 x < 4,5 m                            2500:-
Eluttag vid brygga E  500:- 
Strandplats för ekor och liknande    250:- 2)

Båthus över 25m2 inkl. el.    800:- 3)

– båthus t.o.m 25m2 (inkl. el)    600:- 
Vinteruppläggning    500:- 3)

Sommaruppläggning        1000:-
Förvaringsavgifter för kanoter,
surfbrädor, småjollar och liknande           300:-
Avgift utebliven vakttjänst                     1000:-
Påminnelseavgift  100:-
Tagg deposition  200:-

Medlemmar:
Sjösättning/upptagn. med traktor       350:-
i hamnen
Lyft med telfer, Stenbryggan 350:- 4)

Lyft med telfer, lördag/söndag 700:-
Lyft med telfer, Trebo 300:- 4)

Lyft med telfer, lördag/söndag Trebo 700:-
(Inkluderar ej försäkring, båt som lyftas/ 
dras måste ha minst ansvarsförsäkring)
Vid drag med traktor till/från vinter-
uppläggningsplats vid Stenbryggan 
eller Trebo 250:-
Hyra Doo-Little med skeppare 500:-/tim
Hyra traktor med förare                      500:-/tim
Snöröjning vid båthus 250:-

Icke medlemmar:
Lyft med telfer Stenbryggan 700:- 4)

Lyft med telfer, lördag/söndag                     1400:- 4)

Lyft med telfer, -Trebo 600:-
Lyft med telfer, lördag/söndag Trebo            1200:-
(Inkluderar ej försäkring, båt som lyftas/ 
dras måste ha minst ansvarsförsäkring)
Hyra av Doo-Little / traktor av icke medlemmar 

Alla tjänster som medlem utnyttjar under säsongen kommer att tillsammans med eventuella sjö- och 
upptagningskostnader, traktorkörning, utnyttjande av Doo-Little, utebliven nattvakttjänstgöring m.m. faktureras löpande, 
Kontanthantering accepteras ej.
Vi har på inbetalningskortet satt ut den avgift som Du enligt våra anteckningar skall betala. Med hjälp av ovanstående 
tabell kan Du kontrollera att Du betalar rätt avgift. Om så inte är fallet ringer Du vårt kansli, telefon 026-27 08 73. 
 Till de som efter den 31mars har oreglerade avgifter till SSS kommer påminnelse att utsändas, varvid tillkommer        
påminnelse avgift på 100:- för varje utsänd påminnelse eller räkning. Medlem som inte betalt efter påminnelse blir 
utesluten ur SSS enligt stadgarna.     

1)   Familjemedlemskap avser: man, hustru och familjens hemmaboende barn under 20 år.     
2)  Betalas för mindre båtar som ej har bryggplats i hamnen.     
3)   Vinterförvaringsavgift erlägges för båt på land. Innehavare av båthus betalar denna avgift oavsett om båt förvaras  
  där eller inte. Vinteruppläggningsavgiften betalas i efterskott. Medlemmar med båthus i sjön, båthusförening II,  
  betalar bryggplatsavgift men ej hamnavgift. Tom båttrailer med namnskylt får parkera gratis under   
  sommaren på av hamnpersonal anvisad plats. Trailer som lämnas på icke anvisad plats flyttas genom SSS  
  försorg, varvid kostnaden debiteras ägaren. 
  För tom trailer som vintertid står uppställd i hamnen skall betalas vinteruppläggningavgift. 
  För båthus större än 25 m2 tillägg med 15:- m2.     
4)   Kranlyft för sjö- och upptagning skall beställas på telefon 026-27 08 73. Beställt, men ej utnyttjat kranlyft, skall  
  betalas såvida det ej avbeställts senast 24 timmar före. 
  Ett kranlyft får omfatta högst 45 min. Om man behöver utnyttja kranen längre tid skall överenskommelse om  
  ersättning härför träffas med kranskötaren för varje sådant tillfälle. Endast av styrelsen utsedda personer äger rätt  
  att manövrera kranarna. Båtägaren ansvarar för att båten är försäkrad för kranlyft och transport.  

Sjösättning med kran påbörjas 20 april mellan kl. 08.00 - 16.00 till och med den 9 oktober därefter sker 
upptagning mot dubbel avgift.  Nedisning på båt en riskfaktor vid lyft.

Sandvikens Segelsällskap Bankgiro 5300-9411
Sista inbetalningsdag 31 mars 2015


