
Medlemskap  

Välkommen till Svartsjö båtsällskap Svartsjö båtsällskap (SBS), bildades 2001 i 

och på Färingsö, Ekerö kommun. SBS är en ideell förening som har som mål att 

främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.  

En viktig del är att verka för en god miljö genom att inte använda miljöfarliga 

kemikalier och i övrigt ta hänsyn till naturen.  

Vinterförvaring och markhyra Uppställning för vinterförvaring på SBS 

markområde är som det låter endast förvaring.  

Underhållsarbeten som slipning/skrapning, rengöring med lösningsmedel är 

inte tillåtet. En lättare avtvättning med sötvatten är tillåtet. Vaggor och trailers 

ska vara i gott skick och stötta båten så att skada på person och annans 

egendom undviks.  

Din uppställningsplats får du av hamnkapten. Båten ska vara försäkrad och 

tömd på drivmedel Förtöjning av båt Mot bryggan ska förtöjning vara försedd 

med ryckutjämning. Mot boj ska två linor användas från akter. Förtöjningar ska 

vara ordentligt sträckta.  

För att inte hindra övriga medlemmar ska bil och trailer parkeras på området 

för vinterförvaring efter sjösättning. Som medlem i SBS finns inga krav på 

arbetsplikt eller vakt-nätter.  

Då vi är en ideell förening är det önskvärt att medlemmar ställer upp på de två 

städdagarna, (vår/höst) och i övrigt tar hänsyn till det område som ingår i SBS 

ansvarsområde. Vid tveksamheter finns ytterligare information på kontraktets 

baksida, Hamnordning för Svartsjö Båtsällskap.  

Det går också bra att kontakta någon i styrelsen. Årsmöte hålls på vårens 

städdag, vid samtliga gemensamma aktivitetsdagar bjuder styrelsen på grillning 

och förtäring. SBS har 28 båtplatser varav 6 platser är för båtar upp till 4 meter. 

Ansökan om medlemskap och alternativ görs i första hand via epost-formulär 

på hemsidan. 

Det finns en kölista för bryggplats där boende på Färingsö/Ekerö prioriteras. 

Som medlem i SBS finns det ett antal alternativ (se nedan) 

1. Endast användning av iläggsplats/trailning (nyckelkostnad + 

trailningsavgift 500 kr) 



2. Användning av ekor/mindre plastbåtar som läggs upp på land efter 

användning (500 kr)  

3. Ekor/mindre plastbåtar vid brygga (1.000 kr), vinterförvaring på SBS mark 

ingår  

4. Fritidsbåt vid brygga, längre än 4 meter (1.500 kr), vinterförvaring på SBS 

mark ingår.Avgifter för samtliga oberoende av alternativ är, medlemskap 250 

kr/år + beroende på alternativ, engångskostnad för bomnyckel. 

 

 Styrelsen 


