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Bryggor 

Hamnen har totalt 48 bryggplatser. Mastkransbryggan, en fast brygga på pålar, har 18 
platser. Flytbryggorna har 30 platser. Bryggplatserna har en begränsning i båtbredd på 2.85 
meter. Bryggorna har eluttag, belysning och dricksvatten.

Tvättbryggor

Båtar som är målade i botten med giftfria och hårda bottenfärger kan rengöras vid klubbens 
tvättanordning som består av två parallella flytbryggor.
 

Färskvatten 

Färskvatten finns på hamnplan och på bryggorna, men kopplas in först när tjälen gått ur 
jorden. Krannyckel kan köpas av kassören. Närmare beskrivning finns under uppslag 11.

Klubbhus 

Klubbhuset i hamnen är uppvärmt och går att använda som umgängesplats även vintertid. 
Mat och fika kan också värmas där. Användning som förvarings- eller arbetsplats är inte 
tillåten. 

Verkstad

I gamla klubbhuset/verkstaden från 1932 finns hyvelbänkar, skruvstäd, borrmaskin, mm. 
Städa när du arbetat där, till och med träspån anses här vara skräp. Det är inte tillåtet att 
lämna kvar skräp i sopsäckar. Bär bort tomma färgburkar, mm. Tänk på att en ansamling av 
skräp ökar brandrisken. Mat eller brännbara vätskor/färg får inte förvaras där. För allas 
trevnad har vi rökförbud i alla klubbhus. 

Klubbnyckel 

Alla medlemmar har rätt till en nyckel som går till klubbhuset i hamnen och på klubbholmen.
Varje båtägare med vinterplats i SSG har rätt till en klubbnyckel som går till 
klubbhusen, verkstaden och motorboden. Nyckel kan, mot depositionsavgift, kvitteras ut hos
kassören. Nyckeln återlämnas om du inte längre är behörig för innehav. 



Mastkran 

Mastkranen finns tillgänglig för medlemmar under säsongen. Lämna alltid armen infälld efter
fullgjort arbete. Under på- och avmastningssäsong ska arbetet vara väl förberett så att tiden 
vid mastkranen blir så kort som möjligt. Vikter över 150 kg är ej tillåtna. Båtar som ej är 
inregistrerade i SSG kan, om det ej inverkar på medlemmars användning, få använda 
mastkranen mot fastställd avgift. Båtar inregistrerade i någon av grannklubbarna i 
Svindersviken behöver ej erlägga denna avgift. 

Motorbod 

I motorboden får hjälpmotorer och bränsledunkar förvaras om de är märkta med ägarens 
namn eller välkända bomärke. Batterier får inte förvaras här. Här finns även åror till 
Sällskapets bojkar och jolle. En tunna är uppsatt utanför boden för renkörning av 
utombordare i färskvatten. Här förvaras även en länspump för nödsituationer. 

Pressbod 

Medlemmar kan disponera pressboden för att förvara presenningar under sommaren, om 
de (presenningarna) är väl emballerade och märkta med namn. Pressar som lämnas kvar 
över vintern kan komma att övertas av annan medlem, eller slängas. Vintertid kan dynor och
segel förvaras här och ljusarmatur och stöttor under sommaren. Kolla vilka datum som 
gäller! 

Skåp 

Bland Sällskapets inventarier ingår även ett antal skåp för uthyrning till medlemmarna, dels 
inneskåp i gamla klubbhuset och dels uteskåp på hamnplanen. Kassören har hand om kön till
skåpen. I inneskåpen får ej brandfarliga vätskor såsom linolja och terpentin förvaras. 

Torrsättningsanordning 

På hamnplanen finns tre rälsar, en mot klubbhuset och två mot verkstaden, varav det ena 
kallas ”stickspåret”.
Rälsarna möts, i mitten av hamnplan, i en vändskiva från vilken det går en slipräls ner i 
vattnet.
Ett slipspel drar upp slipvagnen ur vattnet på sliprälsen till vändskivan. Från/till vändskivan 
dras slipvagnen för handkraft på de tre rälsarna. Slipspel och slipvagn ger en begränsning av 
yachterna deplacement på 5 ton.



Sällskapets slip får endast köras av behörig. Slipbasen eller ställföreträdande ställer upp mot 
ersättning för sliptagning under seglingssäsongen. Övriga behöriga är hamnfogde och vice 
hamnfogde. Slipens kapacitet är 5 ton. 

Lackrum 

För känsliga lackjobb finns ett utrymme i gamla klubbhuset. Håll det rent! 

Toalett & avfall 

En naturvänlig toalett, som inte är ansluten till avloppsnätet, står i skogsbacken. 

Vi delar en soptunna för hushållsavfall och en miljöstation med Finnboda Båtklubb som står 
vid parkeringen vid Kvarnholmsvägen. Ingen soptömning vintertid. I klubbhuset finns uppsatt
en avfallshanteringsplan och anvisning för avfallsmottagning inom SSG.

  Klubbholme 

Sällskapets klubbholme, Lilla Skratten, ligger i västra Saxarfjärden, O18°25’28”, N59°26’30”. 
Holmen är öppen för medlemmar och deras gäster. På holmen finns klubbhus,bastu, toalett 
samt en startpaviljong. Den som vill veta mera om vad som gäller får kontakta 
tillsyningsmannen. Klubbhuset på Lilla Skratten hålls normalt öppet under hela 
seglingssäsongen.




