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 Norrpada Ö Vidingöra                                                                                                                                                                         Foto: F. Stangebye 

 

Stockholms Segelsällskap  

Bergviks Hamn & Varv 
 

Hamnintendent: Fredrik Stangebye 070-530 38 12 

Hamnkapten: Rickard Wallmark 079-006 02 65 alt 08-212 39 377 

e-post: hamnkapten.bergvik@stockholmssegelsallskap.org 
 

Bergviksvägen 10, 167 63 Bromma 
 

Stockholms Segelsällskaps Kansli 

Bergviksvägen 10, 167 63 Bromma 

tel: 08-653 03 55 

e-post: kansliet@stockholmssegelsallskap.se 

www.stockholmssegelsallskap.se 
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Bergviks Hamn & Varv 

Bergvik är inte en kommersiell marina vilket innebär att alla medlemmar tillsammans hjälps åt att 
hålla hamnen & varvet i ett fint och trevligt skick. 

Bergvik arrenderas sedan 1917 av Stockholm stad och är idag ett varv för 250-300 båtar upp till 
20 ton. I hamnen finns 120 hamnplatser.  

SSS verksamhet i Bergvik omfattar varv, hamn, kajak, seglingsverksamhet för ungdomar och 
sommartid har vi uppställning av båttrailers på hamnplan.  

Bergvikskommittén har ambitioner att göra allt för att utveckla Bergviks Hamn & Varv till en av 
Stockholms bästa anläggningar för fritidsbåtar. 

 
Kontakta Bergviks hamn & varvskommitté 
Om du har några frågor eller vill hjälpa till, e-posta Bergvikskommittén på 
hamnkapten.bergvik@stockholmssegelsallskap.org  
 
Vid akuta frågor som absolut inte kan anstå ring hamnkapten Rickard Wallmark på 079-006 02 
65 alt 08-212 39 377, intendenten eller någon av hamnkommitténs medlemmar. 
 

Medlemmar i Bergviks hamn & varvskommitté  
Fredrik Stangebye intendent mobil 070-530 38 12 plats D 02 
Rickard Wallmark hamnkapten mobil 070-771 47 71 plats B 12 
Vakant varvschef mobil 
Jonas Råsmar ekonomi mobil 070-860 92 48 plats A 9 
Anders Steen ledamot mobil 070-77 00 451 plats A 11 
Nisse Agrén ledamot mobil 070-642 90 99 varvsplats 
Fredrik Carlowitz ledamot mobil 070-952 65 06 varvsplats 
Peter Carlén ledamot mobil 070-758 50 10 varvsplats 
Peter Andrén ledamot mobil 070-685 77 47 plats D 3 
 
 
Bergviks hamn & varvskommitté 
Föreslås av medlemmarna till SSS-valberedning som presenterar dem som föreslagits inför 
sällskapets årsmöte där val genomförs. Ledamöterna väljs för en mandattid om ett år och 
intendenten för två år.  

Intendenten är ordförande i kommittén och är hamnens företrädare i Stockholms Segelsällskaps 
styrelse.  

Du är varmt välkommen att delta i kommittén! Anmäl ditt intresse till någon i hamnkommittén 
eller på hamnkapten.bergvik@stockholmssegelsallskap.org  

 

Intendenten, Hamn- och Varvskaptenen 
Det mesta av det praktiska arbetet i hamnen ansvarar hamnkaptenen, varvschefen och 
intendenten för, t ex. placering av båtar, utdelning av nycklar, medlemskontakter m.m.  
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Försök ta alla dina kontakter på vardagar under dagtid eftersom kommittén utför arbetet ideellt 
och behöver sin fritid som alla andra. 

 

Hamnbyggnaderna 
På hamnplan finns, 

”Futten” med värme, pentry och mikrovågsugn där du kan värma en enkel måltid. Vidare finns 
omklädningsrum med dusch och toaletter. 

”Gröna skjulet” innehåller utrymme för vinterpallning (sticken), ett segelloft med Bergviks 
kajak, några förråd och Bromma Marinservice (”Rolles verkstad”) som hjälper oss att underhålla 
och laga våra maskiner. 

”Mastskjulet” Här förvarar vi våra master och inget annat! 

”Gula villan” Här hittar du Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF) och Stockholms 
Segelsällskaps kansli med Fredrik Nyberg som är vår kanslist. 

 

Hamnbåt 
I hamnen vid A-bryggan (nedanför gröna skjulet) ligger en roddbåt. Båten kan lånas för arbeten 
inom hamnen, men ej nöjesturer.  

 

Färskvatten, serviceplats och septitankstömning 
Färskvatten finns på bryggorna och vid serviceplatsen i inre hamnen, där du även hittar 
septitankstömningen. Serviceplatsen kan användas för tillfällig tilläggning eller för att 
hämta/lämna gäster. 

Alla kranar i Bergvik har dricksvatten. 

Bojarna i inre hamnen disponeras av Bromma Marinservice och är till för deras kunder. Lägg dig 
inte här om du inte blivit anvisad en plats av Bromma Marinservice. 

 

El och belysning 
Eluttag finns på varvsplan och på bryggorna. Gummikabel och kontakter för utomhusbruk ska 
alltid användas.   

Elsystemet är försett med säkring och jordfelsbrytare som båda bryter strömmen vid 
överbelastning eller felströmmar mot jord. Brytarna kan återställas om de löst ut.  

Belasta inte el-systemet för mycket, effekten är begränsad och avsikten med elen är främst 
reparationsarbeten, batteriladdning och i akuta fall länspumpning.  

På grund av brandrisken är det inte tillåtet att använda element eller värmare i båtarna 
när du själv inte är på plats. 
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Brandsläckare 
Brandsläckare finns på varvsplan och i gröna skjulet. Kontrollera var så du hittar om det skulle 
behövas. 

 

Oljesanering 
Utrustning finns i en orange låda på kajen i den inre hamnen bredvid septitankstömningen. Där 
finns saneringsmaterial som kan användas av alla. Om du fått bränsleläckage eller ser någon 
annan båt läcka bränsle ska du använda materialet för att skydda miljön. Ring hamnkapten, 
intendenten eller kansliet om du inte hittar saneringsmaterialet.  
 
Är utsläppet stort ring till SOS-alarm på 112 eller Vällingby brandstation 08-454 87 00.  
 

Miljöstation 
Hittar du vid grinden och här sorterar vi de vanligen förekommande fraktionerna.  

Båtsopor lägger du i containern.  

Återvinningscentral finns på Linta Gårdsväg 16, vid Kvarnen på Ulvsundavägen.  

Lokal återvinningsstation för glas och papper finns på Alviksvägen vid Alviksrondellen. 

 

Städdagar 
I Bergvik har vi två städdagar, en på våren och en på hösten. Medlem med hamn- eller varvsplats 
måste närvara vid minst en städdag per säsong. Medlem som uteblir från bägge städdagarna 
debiteras 400 kr enligt SSS prislista. 

Städdagar brukar vara trivsamma tillställningar med arbete och samvaro, ett bra tillfälle att lära 
känna dina båtkompisar. Klubben bjuder på läsk, Ramlösa och varmkorv.  

Varje städdag omfattar ca tre timmar, vanligen mellan 18.00 – 21.00. 

 

Grilla med vänner i hamnen 
Vi har utemöbler avsedda för alla medlemmars trivsel. En kaffestund, måltid eller varför inte en 
grillkväll i glada vänners lag. För allas trivsel är det viktigt att du städar efter dig! Lämna alltid ett 
rent bord!  

 

Förtöjning 
Lägger du till mot boj använd gärna en Merxhake som är den säkraste bojkroken. Det är lättare 
att fånga bojen med en Scrubbis Merx Holder och ett teleskophandtag.  

När du hoppar ”iland” till flytbryggan, ta med dig en tamp som du gjort fast på båten. Tampen 
kan med fördel vara försedd med en gummifjäder och en krok. Slå kroken i bryggan, vips sitter 
båten och du kan i lugn och ro lägga fast dina ordinarie bryggförtöjningar.  

När du lämnar hamnen lägg ett sling till bryggan. Båten sitter fast och du kan i lugn och ro lossa 
bryggförtöjningarna, gå ombord och mata ut slinget från båten. 
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Alla båtar ska vara förtöjda med anpassning till din plats och båten vikt. Bergvikskommittén 
rekommenderar minst 16 mm treslaget polyester rep av god kvalité, grövre om du har en stor båt 
> 30 fot. Fråga om du är osäker.  

Minst två väl tilltagna fjädrar krävs om du förtöjer mot en flytbrygga. En stål- och en 
gummifjäder av god kvalité vid varje fästpunkt mot flytbryggan. Ligger du i ett utsatt läge (långt 
ut på A eller D-bryggan), lägg två stålfjädrar och en gummifjäder. Stålfjädrar ska vara säkrade 
med kätting.  

Bergvikshamnen är utsatt för svall och belastningarna blir stora när flytbryggan går ned i en våg 
och båten går upp på en annan. Är det dessutom en blåsig dag behöver du mycket fjädring i 
tamparna för att undvika skador på din båt.  

Minst 2-3 stycken fendrar på var sida av båten. Samordna med din båtgranne. 
 
Om Du är tveksam eller har frågor, ta kontakt med hamnkapten så hjälper han dig. 
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Så förtöjer du ! 
 

 
 
  

 

 

 

Förtöjningsfjäder 
säkrad med kätting 
samt en gummifjäder 
på repet  
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Affärer 
Närmaste affär är ICA Smedlivs, ca 300 meter från hamnen, öppet må-fre 08-20, lö-sö 08-19. Vid 
Alviks Torg finns en ICA-butik med brett sortiment och generösa öppettider. Bromma Blocks 
med en stor Coop, Ica och en galleria ligger på 10 min avstånd med bil. 

 

Restauranger 
Restaurang Bryggan vid Ålsten är en mycket populär och välbesökt krog där man ibland kan få 
vänta i baren innan man kan sitta ned. Fina solnedgångar och hyfsade priser. 

Sjöpaviljongen vid Alviks Strand har en egen kaj med bojar/y-bommar precis vid krogen. 

Pampas Marina har en trivsam krog med uteservering sommartid, hit kan du gå med din båt 
och lägga till precis utanför krogen längst in i högra hamnbassängen. I hamnen finns bland annat 
Attila och Vitesse, två vackra MYS-registrerade fartyg som är värt ett besök bara det. 

 

Sjömackar                                                                                                         
Mack Ohlson i Ålsten ligger närmast med kiosk och servering 
Shell i Ulvsundasjön tv om Pampas Marina 
Mack Ohlson i Jungfrusund 

 

Klubbholmar  
Där du som medlem i SSS kan ligga två nätter utan gästhamnsavgift, med klubbvimpel hissad 
ombord. 

Rastaholm är SSS egen klubbhamn, läs mer nedan. 

Västerbrohamnen är SSS egen klubbhamn. 

Tallholmen är Nautiska Klubbens klubbholme, knappt 2 Nm norr om Vaxholm vid Resarö. 
Fina bryggor, el till rimlig kostnad och en underbar utomhusdusch. Här betalar du avgift men 
spara kvittot och skicka det till kansliet så får du pengarna tillbaka.                    

Jungfruholmarna vid bilfärjan mellan Slagsta och Jungfrusund på Ekerö är Göta segelsällskaps 
klubbholme. Här betalar du 200 kr ink el (2021), men holmarna är fina med härlig kvällssol och 
fräscha duschar. Ta jollen över sundet för en på middag på Restaurang Jungfrusund. 

 

SSS Klubbhamn, Rastaholm 
Sällskapets klubbhamn Rastaholm vid Södra Björkfjärden på Ekerölandet är väl värd ett besök, 
här finns även Rastaholms Värdshus. I hamnen finns gästbrygga där du som medlem ligger gratis 
två dygn under förutsättning att SSS vimpel är hissad. I Rastaholm finns en liten servicekiosk, ett 
vandrarhem, bastu, mastkran mm ca 14 Nm från Bergvikshamnen. 

 

Vinteruppläggning 
SSS kan erbjuda vinteruppläggningsplatser vid Bergviksvarvet i Smedslätten och vid Rastaholms 
varv på Ekerö, gå in på www.stockholmssegelsallskap.se för att ställa dig i kö för en vinterplats. 
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Prislista finns på hemsidan. Intendenten på vårt kansli står till tjänst med information om du 
önskar på tel. 08-653 03 55. 

 

Alla båtar skall ha lämnat Bergvikshamnen sista oktober 
Båtar som inte lämnat hamnen 31 oktober kommer att avkrävas en avgift om 250 kr per dygn. 
Vill du ligga i över vintern måste du därför i god tid kontakta hamnkapten på 
hamnkapten.bergvik@stockholmssegelsallskap.org och teckna ett vinteravtal. 

 

Ordningsregler för Bergvikshamnen 

Tillägg till SSS ”Nyttjanderättsavtal för båtplats i Stockholms Segelsällskap”, se bilaga. 

1. In- och utpassering får endast ske med nyckel. 
 

2. Varje båtägare ansvarar för sin familj och sina gäster och släpper själv in dem på området. 
 

3. Rastning av hundar och katter får inte förekomma inom hamnområdet. Hundar skall vara 
kopplade. 
 

4. Bilparkering får endast ske på anvisade platser.  
 

5. Laddning av el-båt kräver separat avtal. Överträdelse beivras med 2 000 kr/dag. 
 

6. El-bil får inte laddas i hamnen/varvet. Överträdelse beivras med 2 000 kr/dag. 
 

7. Alla båtar skall vara förtöjda, minst två förtöjningsfjädrar på var tamp mot flytbryggan 
och två tampar i aktern mot bojen. Förtöjningsfjädrar av stål ska vara säkrade med 
kätting. Allt förtöjningsgods måste vara tillräckligt dimensionerat, minst 16 mm treslaget 
polyester rep av god kvalité för båtar upp till max 30 fot. I Bergvikshamnen 
rekommenderar vi Merxhake mot boj. Alla båtar skall vara försedda med minst 2-3 
stycken fendrar på var sida av båten. 
 

8. Hamnkapten har rätt att förtöja om, och om han finner det nödvändigt, flytta båten. 
 

9. Jollar förvaras på din båt. Inga jollar får förvaras på hamnplan, gäller både sommar och 
vinter. Måste du ta iland en jolle anvisas plats av hamn- eller varvskapten. 
 

10. Bryggorna skall vara rena från material, jollar, sopor och dylikt. Hamnkaptenen äger rätt 
att omedelbart omhänderta och slänga material som ligger i vägen. 
 

11. Båtar skall vara färdigrustade när de kommer till hamnen, endast mindre arbeten får göras 
i hamnen. Om större arbeten måste göras ska du samråda med hamnkaptenen. 
 

12. Din landström måste dras ur kontakten och tas ombord när du lämnar båten. 
 

13. På grund av brandrisken är element eller värmare inte tillåtet att använda i båtarna när du 
själv inte är på plats. 
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14. Septitankstömningen, glöm inte att skölja munstycket efter användning genom att suga in 
lite sjövatten. Rulla därefter upp slangen på slanghållaren. Fel på anläggningen anmäls till 
kansliet i Gula huset, tel. 08-653 03 55.  
 

15. Containern är avsedd för båtsopor. I miljöstationen får du lämna källsorterade sopor. 
Övriga sopor får varje båtägare själv frakta bort från hamnen. 
 

16. Varje båtägare skall delta vid minst en av städdagarna/arbetsplikterna varje säsong. 
Medlem som helt uteblir från bägge städdagarna debiteras 400 kr enligt SSS prislista. 
 

17. Vid säsongens slut skall allt förtöjningsmaterial tas bort. 
 

18. Tillsammans håller vi uppsikt över varandras båtar. Ta för vana att se över förtöjningar 
när du går på bryggorna och anmäl skador till hamnkapten tel. 079-006 02 65.  

 

Ordningsregler för Bergviksvarvet 

Tillägg till SSS ”Nyttjanderättsavtal för båtplats i Stockholms Segelsällskap”, se bilaga. 

1. In- och utpassering får endast ske med nyckel. 
 

2. Varje båtägare ansvarar för sin familj och sina gäster och släpper själv in dem på området. 
 

3. Rastning av hundar och katter får inte förekomma inom hamnområdet. Hundar skall vara 
kopplade. 
 

4. El-bil får inte laddas i hamnen/varvet. Överträdelse beivras med 2 000 kr/dag. 
 

5. Din strömkontakt måste dras ur och tas bort när du lämnar båten. Tänk på att anslutna 
el-ledningar som göms under snön blir en dödlig fara för alla som skottar och plogar 
varvet.   
 

6. Allt som förvaras i sticken måste märkas med namn och telefonnummer. Omärkt 
pallning som ligger i sticken vintertid kommer utan förvarning slängas. 
 

7. Vinterpallning får inte förvaras i sticken vintertid utan överenskommelse med 
varvschefen. SSS debiterar 1 000 kr år ett och för vart år som din pallning ligger kvar 
dubblas avgiften.  
 

8. Mastskjulet är till för master. Vinterpallning eller annat än master får inte förvaras i 
mastskjulet. Allt som inte är master kommer utan förvarning slängas. Sommartid ska 
mastskjulet vara tomt och tillgängligt för underhåll. Har du en mast som behöver ligga 
över sommaren måste du träffa en överenskommelse med varvskapten om det. SSS 
debiterar 1 000 kr år ett och för var sommar som din mast ligger kvar dubblas avgiften.  
 

9. Det är många som vill använda mastkranen och du måste därför minimera tiden vid 
mastbryggan. 
a. När du mastat av din båt ska du lägga masten på bockar och därefter omgående flytta 

båten.  
b. Ta bort spridare och andra utskjutande föremål så masten tar så lite plats som möjligt 

och lägg masten i ett mastfack. Lätta master ska ligga i de två övre facken. 
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c. Vid påmastning tar du fram masten, lägger den på bockar och gör den klar. Ta inte 
båten till kranen innan masten är klar. Flytta båten från mastkran så snart masten står 
säkert. 

 
10. Sanering av giftig bottenfärg 

a. Slipdamm, färgflagor och skraprester från borttagning av båtbottenfärger ska 
behandlas som farligt avfall 

b. Täck marken noga med presenning. 
c. Ta hand om och lämna in alla färgrester till en återvinningscentral  
d. SSS regler för bottenfärger och borttagning av giftfärger bifogas 
 

11. I Bergvik använder vi med fördel Tyresöstöttan. Bergviks varv tillåter inga nytillkomna 
vaggor. Glöm inte att kontrollera och efterjustera dina stöttor under vintern! Båten ska 
stå rakt, kolla med ett vattenpass och ta för vana att känna på och justera dina stöttor var 
gång du tittar till båten. Stöttor och båtens läge ändras utifrån temperatur, regn och tjäle. 
Lär dig mer på https://docplayer.se/109060623-Anvandarinstruktioner.html 
 

12. Futten lämnas alltid i bättre skick än när du kom. 
 

13. Efter sjösättning får varvsliggare ligga i Bergvikshamnen i 3 dygn. 
a. leta upp en ledig plats, i regel de utan förtöjningstampar 
b. märk alltid din båt med namn och telefonnummer 
c. prata med hamnkapten om du är osäker 

 

Ordningsregler för Bergviksvarvets trailer 

1. In- och utpassering får endast ske med nyckel. 
 

2. Varje trailerägare ansvarar för sin familj och sina gäster och släpper själv in dem på 
området. 
 

3. Rastning av hundar och katter får inte ske inom hamnområdet. Hundar skall vara 
kopplade.  
 

4. Trailers får inte ställas på hamnplan innan 20 maj och efter 15 september då det måste 
finnas plats för sjösättning/upptagning. 
 

5. Den som har trailer sjösätter och tar upp själv, ingen ”vinterförvaring” av båt på trailer.  
 

6. Trailer måste vara registrerad och dessutom varaktigt och tydligt märkt med ägarens 
namn och telefonnummer. 
 

7. Laddning av el-båt kräver separat avtal. Överträdelse beivras med 2 000 kr/dag. 
 

8. El-bil får inte laddas i hamnen/varvet. Överträdelse beivras med 2 000 kr/dag. 
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Blankett för meddelande till Stockholms Segelsällskaps kansli 

Förändras din situation, t ex nytt tel. nr, ny e-post eller bostadsadress måste du meddela SSS 
kansli.  

Om du står i begrepp att byta båt, tag ALLTID kontakt med hamnkapten för att kontrollera att 
lämplig plats finns.  

Korrekta uppgifter är viktigt för att vi ska kunna kontakta dig om något inträffar med din båt. 

Enklast är att maila kansliet: kansliet@stockholmssegelsallskap.se eller att fylla i blanketten nedan 
och lämna den i kansliet brevlåda vid grinden.  

 

……………….……………..…………….klipp här…………………………………..………… 

 

----------     Till Stockholms Segelsällskap     ---------- 

Bergviks Hamn och Varv 

 

Medlems nr………..      Namn:…………………………………    tel  …………………… 

 

Nya uppgifter 

nytt tel. nr: bostad…………………..arbete……………..…….mobil……………………..…. 

ny bostadsadress:……………………………………………………………………………… 

ny båt: typ………………………………längd…………….bredd……………vikt………….. 

 

Min båt kommer under perioden from …………  tom ………… att ligga på annat ställe och 
hamnkapten kan därför tillfälligt lägga annan båt på min plats. 

 

Stockholm den …………………………………………. 

 

Namnteckning…………………………………………… 
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Nyttjanderättsavtal för båtplats i Stockholms Segelsällskap 

1. Avtalets omfattning  
Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn eller på land samt i övrigt vad som framgår av 
avtalet, enligt de villkor som anges nedan tillsammans med SSS ordningsregler och 
säkerhetsföreskrifter.  

 

Ordförklaring:  

Båtplats: både hamn- och varvsplats  

Varvsplats: när din båt är upptagen på land inför vintersäsong  

Hamnplats: när din båt är sjösatt under sommarsäsongen 

 

2. Förutsättning för att hyresavtalet ska gälla är: 
- Att du genom inbetald medlemsavgift är medlem i Stockholms Segelsällskap 
- Att avgiften för båt- respektive varvsplats betalas senast på förfallodagen 
- Att båten är försäkrad under hela hyrestiden 
- Att kopia av försäkringsbeskedet sänds till kansliet vid nyteckning av försäkringen 
- Att du tagit del av SSS ordningsregler (punkt 9 i detta avtal) och miljökrav (bilaga 1). 

 

3. Inbetalning av avgift 
Genom inbetalning av avgiften för hamn- respektive varvsplats bekräftar du att du accepterar 
avtalets hyresvillkor, förutsättningar och ordningsregler.  

4. Avtalstid och uppsägning 
Avtalet löper tillsvidare och måste sägas upp genom meddelande till SSS kansli när du inte längre 
vill ha din plats. Så länge du inte gjort detta är du skyldig att betala för platsen. Att inte betala den 
utsända fakturan godtas inte som uppsägning och vid utebliven betalning kan SSS vidta rättsliga 
åtgärder.  

Uppsägning av hamnplats   

Om du säger upp din hamnplats före 15 april återbetalas hela avgiften. Vid uppsägning mellan 15 
april och midsommar återbetalas 1/3 av avgiften. Sägs platsen upp efter midsommar sker ingen 
återbetalning. 

I de fall du meddelat hamnkaptenen att du inte nyttjar hamnplatsen viss tid äger SSS rätt att hyra 
ut den som gästplats utan att din hamnplatsavgift reduceras. 
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Uppsägning av varvsplats   

Om du säger upp din varvsplats före den 20 augusti återbetalas hela avgiften. Vid uppsägning 
mellan 20 augusti och 20 september återbetalas 50 % av avgiften. Sägs platsen upp efter 20 
september sker ingen återbetalning. 

Övrigt  

Efter uppsägning ska båten vara borttagen från hamn- eller varvsplatsen senast sista avtalsdagen. 
Om båten inte tas bort i tid utgår särskild hyra.  

5. Avgifter och betalning 
Avgiften för hamn- respektive varvsplats betalas säsongsvis enligt faktura från SSS senast på 
angiven sista betalningsdag. Sommarsäsong avser tiden 15 april-15 oktober, och vintersäsong 16 
oktober-14 april. 

Information om avgifter och eventuella ändringar finns på SSS hemsida: 
www.stockholmssegelsallskap.se. 

6. Användning av båtplatsen 
Båtplatsen är personlig och får endast användas för den båt du äger enligt försäkringsbeskedet. 
Du får inte upplåta eller överlåta båtplatsen till annan eller använda den för kommersiell 
verksamhet. 

Vid byte av båt måste du omedelbart fylla i ett nytt avtal för den nya båten. Ny försäkring skall 
också tecknas och lämnas till SSS.  

Angående varvsplatser 

SSS tillåter inga nytillkomna vaggor, utan endast stöttor eller bockar som har godkänts av SSS. 
Den pallningsmateriel som ska användas skall någon gång varit inköpt i butik. Båtar och 
båtsläpvagnar ska vara tydligt och varaktigt märkta med namn och telefonnummer. 

Övrigt  

SSS fritar sig från allt ansvar för skador till följd av ditt utnyttjande av hamn- eller varvsplats. Om 
skador uppstår skall du alltid anmäla det till ditt försäkringsbolag oavsett vem som är vållande. 

7. Övriga båt- och jolleplatser  
Kanot- och jolleplatser finns på Bergviks varv. Speciella regler för dessa platser beslutats av 
Bergvikskommittén och finns anslagna inom varvsområdet. 

8. Upptagning och sjösättning - hantering av båtar  
Tidpunkt för upptagning inom av SSS givna tidsramar kan du välja själv på hemsidan och få 
bekräftad från kansliet.  Tid för sjösättning av din båt bestäms av SSS och införs på hemsidan, 
anslås i hamnar och varv samt införs i SSS-info som sänds till alla medlemmar. 

Du måste närvara vid upptagning och sjösättning av din båt och vara behjälplig vår personal.  
Om båten inte kan sjösättas på utsatt tid måste du betala en avgift enligt prislista oavsett om 
båten flyttas eller inte. Undantag kan beslutas av respektive kommitté.  

9. Övergivna båtar 
Båtar som är lämnade på SSS anläggningar, där båtägaren inte kan nås samt har obetalda förfallna 
avgifter kommer att betraktas som övergivna och säljas eller skrotas. SSS tillgodoräknar sig 
ersättning för nedlagda kostnader. Eventuellt överskott tillfaller båtägaren efter krav därom.  
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10. SSS ordningsregler  
- Arbetsplikt skall fullgöras enligt de regler som anslås hos respektive hamn/varv 
- Vakttjänst skall fullgöras i den omfattning som respektive hamn/varv kräver 
- De anvisningar varje kommitté har vid sin anläggning skall följas 
- Vid utnyttjande av båtplatsen skall sådan ordning iakttagas att andra båtägare eller 

kringboende inte störs. Wire och linor får inte slamra och föra oljud när det blåser 
- Förtöjningsmaterial, fendrar och pallningsmaterial skall vara i fullgott skick 
- Att förtöja på annans hamnplats är inte tillåtet, men om det ändå skulle ske måste båten 

vara märkt med ditt namn och telefonnummer väl synligt från bryggan. 
 

11. Miljökrav 
Vid alla arbeten på båtar inom SSS områden, såsom vårrustning, underhåll, reparationer och 
ombyggnader skall SSS miljöregler och -krav följas. Dessa finns i bilaga till avtalet och är en 
förutsättning för avtalets giltighet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

                                                           

	

15 	

 
 

SSS regler avseende bottenfärg 

Mot bakgrund av tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och rapporter från bland 
annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) gäller följande regler för båtar inom sällskapets 
områden. 

Genom medlemskap i SSS har du förbundit dig att känna till och följa 
sällskapets miljöpolicy med tillhörande miljöregler och ordningsföreskrifter. 

1. Grundregeln är att respektive medlem är ansvarig för sin båt och att regler och lagar följs. 
2. Stockholms Segelsällskap har ansvar för att anläggningarna uppfyller lagar och rimliga 

säkerhetskrav. 
3. Medlemmar kan besluta att sällskapet skall inrätta anordningar som underlättar för enskilda 

medlemmar att följa lagar och rekommendationer. Medlemmarna måste i så fall vara beredda att 
ställa nödvändiga ekonomiska medel till sällskapets förfogande. Detta undanröjer inte 
medlemmens ansvar för sin båt och hantering av denna 

4. Vid registreringen av upptagningen måste varje båtägare ange vilken typ av bottenfärg som båten 
är målad med eller om den är omålad. Det är en obligatorisk uppgift. 

5. Fr o m 2018-01-01 är det inte tillåtet att spola, tvätta, skrapa eller borsta båtbottnar som är 
målade med biocidfärg dvs giftfärg om inte särskilda åtgärder vidtagits så att det farliga avfallet 
omhändertas. Bottenfärg som innehåller TBT, tennbaserade färger, har varit totalförbjudna i 
Sverige sedan 1989 och koppar har varit förbjudet i Mälaren sedan 1992. Båtar som är omålade, 
eller som är målade med biocidfri bottenfärg godkända för Mälaren, får fortfarande tvättas som 
tidigare. 

6. För båtar som målas med biocidfärg t ex för Östersjön eller Västkusten innebär det att dessa 
snarast ska lämna Mälaren efter sjösättning. 

7. Medlemmar som har sin båtplats i Mälaren får inte måla sin båtbotten med biocidfärg. Båtar som 
ligger i Mälaren behöver inte bottenmålas. 

8. Medlemmar som har målat båtbottnen med biocidfärg får ej tvätta på sällskapets anläggningar. 
Om båtbotten skall tvättas innan upptagning måste det ske på extern godkänd anläggning 
alternativt att åtgärder vidtagits så att det farliga avfallet omhändertas (se ovan punkt 5). 

Regler för borttagning av giftfärger samt allmänt underhåll 

För att undvika spridning av giftiga ämnen bör båtens undersida samt sidor täckas. Slipmaskiner 
med sug för slipdamm skall användas. Slipdamm, färgflagor och skraprester från borttagning av 
båtbottenfärger ska behandlas som farligt avfall. Allt slipdamm etc behöver inte vara farligt avfall 
men i de fall man inte vet vad båtbotten är målad med så räknas allt som farligt avfall.  

Vad gäller all slags blästring av båtbotten så är det inte tillåtet på sällskapets områden. 
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Båtens undersida samt sidor bör täckas även vid underhållsarbeten där risk för spill/läckage 
förekommer. 

Exempel på sådana arbeten är oljebyte, hantering av konserveringsvätska, målning, 
förbättringsarbeten, skraparbeten och dylikt. Se därför till att täcka överallt där risk för 
läckage/spill finns och lämna in det upp- komna avfallet i kärl avsett för detta ändamål. 

Förvaring av förorenat slagvatten skall t ex läggas i spilloljekärlet. Vid tvätt av båtdäck 
rekommenderas vatten och/eller biologiskt nedbrytbara produkter med ett neutralt ph-värde. 

Personlig skyddsutrustning vid underhållsarbete skall användas. Heltäckande kläder, handskar, 
glasögon, andningsskydd med partikelfilter vid slipning och gasmask med kolfilter vid målning. 

Ansvarig för att avfallet hanteras på ett korrekt sätt är den enskilde båtägaren. 

Låt oss tillsammans sträva efter att så långt som möjligt minska miljöpåverkan när vi 
arbetar med att underhålla våra båtar och när vi använder dem. 

 

 


