
Information från styrelsen

Till medelmmarna i Stockholms Segelsällskap 

SSS styrelse har tagit beslut om att höja avgifterna för våra varvs och hamnplatser inom sällskapet. Höjningen 
är 25% och gäller alla anläggningar. Bakgrunden till denna kraftiga höjning är att Stockholms stad har 
beslutat att höja arrendena för idella båtklubbar med ca 84%.  
 
SSS har inte direkt dialog med Stockholms stad utan det sker via SMBF som är vår gememsamma 
intresseorganisation tillsammans med övriga båtklubbar i Stockholm och Uppsala län. Vi har träffat SMBF 
under hösten för att informera oss om läget. SMBF har protesterat mot beslutet men utan resultat. Skälet till 
arrendehöjningen är att det finns ett stort behov av upprsutning av Stockholms Stads småbåtshamnar efter 
år av eftersatt underhåll. I vår avgiftshöjningen ingår också reservation av pengar till den 25% momsen som 
staten vill lägga på våra arrenden. Besked om momsfrågan kommer troligtvis i början på nästa år.   
 
Styrelsen har bestlutat att höja följande avgifter: 

Innerstad      Ny avgift 
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m    3040 SEK
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre  3900 SEK
Bredd 2,75-3,50 m      4470 SEK
Bredd över 3,5 m      5170 SEK 
 
Rastaholm  
Bredd max 2,74 m och längd < 6 m    2300 SEK
Bredd max 2,74 m och längd 6 m eller längre  3020 SEK
Bredd 2,75-3,50 m      3390 SEK
Bredd över 3,5 m      3840 SEK 
 
Varvsavgifter på Bergvik, vinter     
Grundavgift per båt max 10 ton    2600 SEK
Varvshyra per kvadratmeter     124 SEK
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton    800 SEK 
 
Varvsavgifter på Rastaholm, vinter eller sommar  
Grundavgift per båt max 10 ton    1775 SEK
Varvshyra per kvadratmeter     100 SEK
Tillägg för båtar 4-10 ton, per ton    575SEK 
               
Städavgift      400 SEK 
Vaktavgift      2000 SEK 
 
Jag vill passa på att önska Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt! 
 

För styrelsen
Lars Nordfeldt


