
AVGIFTER UPSALA SEGELSÄLLSKAP 

ÅR 2022 

 Senior (huvudmedlem) 1000:- 

 Familjemedlemmar (samtliga) 0:- 

Junior (under 25 år) 0:- 

 Medlemsavgift 
Senior (huvudmedlem) 400:- 

Samtliga familjemedlemmar 100:- 

 Junior (under 25 år) 100:- 

När ordinarie hamnplats erhållits vid 

Skarholmen (medlemsår < 5 år) 1000:- 
 Varvsavgift: längd x bredd 

Hamnavgift längd x bredd 

Vid Skarholmen 
Fast avgift 2000:- 

Plus påbörjad m² 40:- 

 Fast avgift 1700:- 

Plus påbörjad m² 60:- 

Hus yttermått båtbredd + 90 cm plus 700 :- 

 Båt som ej använder kran o traktor minus 500:- 

 Ej märkt båt debiteras 300:- 

Grunda pl. vid 100 o 600 -bryggan 1500:- 

Båt i seglarcentrum (ej junior) 500:- 

Vid Flottsund 
 < 35 m² 1500:- 

 35 m² 2200:- 

 Vinter 1600:- 

El på vintern: överenskommelse med 

 varvschefen 

Tillfällig hamnplats 1:a veckan 0/vecka 

200/vecka Fr.o.m. vecka 2 (påbörjad) 

Betalas i förskott Swish 123 608 59 71
El (mer än 2 dygn) överenskommelse med 

hamnchefen 

 MEDLEM SOM EJ UTNYTTJAR SIN HAMNPLATS under 

säsongen skall meddela detta så att hamnplatsen kan 

utnyttjas av annan medlem. 

Elavgift vid arbete under vintern: överenskommelse 
med varvschefen 

Vid onormalt lång tid vid upptagning 

( bristande förberedelse med pallmaterial och sloder) 

(Byte av band) 

debiteras extra avgift 

 Kvarligger båt på varvet efter 31 maj 

 och sommarplats på varvet 2200:- 

Extra lyft med fasta kran 800:- 

Betalas Swish 123 608 59 71 

 Lyft med fasta kran för icke-medlem får ej göras 

USS ansvarsförsäkring gäller ej icke-medlem 

Undantag är kappseglande båtar 

Sjösättningsramp vid varvet 
800:-  Sjösättning och parkering (sommarsäsong) 

Betalas på expeditionen med Swish 123 608 59 71

Nycklar 400:- 

Återköp 200:- 

 Uthyrning av klubbhuset (hyrs normalt ej ut under 

seglingssäsongen) 

 Hyra för klubbhuset 1500 kr (endast medlem) 
Betalas på bankgiro 5807-8478 

Aktivitetsarbete 
 Medlem som har hamn- och/eller varvsplats skall genomföra minst 8 timmars aktivitetsarbete. 

 Områdesansvarig bestämmer vad som räknas som aktivitetsarbete. Om inte aktivitetsarbete genomföres debiteras 

medlemmen 800:-, avgiften debiteras, året efter det att arbetet skulle ha utförts. 

Hamnvakt 
Ej utförd hamnvakt: 2 extra vaknätter nästföljande år plus 800:- 

Inträdes- medlems- och familjeavgifter betalas när ni har fått avin från USS 
(avsändaren är noreply@app.batunionen.com). 
 När inträdes- och medlemsavgift har kommit USS tillhanda beslutar styrelsen om inträde skall 

beviljas. Inträdesdag blir det datum, som avgifterna har kommit USS tillhanda. 

OBS! SAMTLIGA BÅTAR som har hamnplats, varvsplats eller använder fasta 

kran  MÅSTE HA GÄLLANDE FÖRSÄKRINGAR ENL. STADGARNA 

>

Inträdesavgift 




