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Ordningsföreskrifter A-Ö 
Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda Strängnäs 
Segelsällskaps slip. 
 
 

Allmänt 
För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt inträdesavgiften för slipen 
eller vara juniormedlem. 
Med slipen avses: 
• Det inhägnade området för vinterförvaring av båtar, inklusive byggnader och 

installationer t.ex. VVS, el, miljöstation, mastskjul, m.m. 
• All utrustning för sjösättning och upptagning av båtar t.ex. bockkran, mastkran, 

kajanläggning och brygga. 
Alla som nyttjar slipen har ett gemensamt ansvar. Därför måste du vara aktsam om och vårda 
allt som hör till slipen. 
Om du upptäcker någon skada eller annat missförhållande ska du så fort som möjligt 
underrätta slipgruppen. Kontaktinformation finns på hemsidan och anslagstavlan. 
Om det är något du undrar över, kontakta slipgruppen. Medlemmarna i gruppen har olika 
ansvarsområden. Kontakta den som har det ansvarsområde du har frågor kring. 
Ordningsföreskrifterna A-Ö är till för att du snabbt och enkelt ska kunna få information om 
vad som gäller för slipen. De ersätter inte de skyldigheter man har som medlem enligt 
Sällskapets stadgar. 
All verksamhet ska kännetecknas av: 
• Säkerhet, inom ramen för Sällskapets verksamhet har alltid säkerhet högsta prioritet, både 

på lands och till sjöss. 
• Miljöhänsyn, värna om allemansrätten och till en hållbar utveckling. 
• Delaktighet, verksamheten baseras på medlemmarnas insatser. 

 

Avgifter och avier 
Avgiften beslutas på medlemsmöte och utgår från följande kriterier: 
• Båtplatsens yta. 
• Båtens vikt. 
Har du frågor kontakta kassören. 
 

Begränsningar 
Slipen har begränsad kapacitet: 
• Mastkran och bockkran, se respektive rubrik. 
• Max djupgående 2.2 m vid medelvattenstånd. 
• Bockkranen har en begränsad lyfthöjd. Därför måste ägare till båtar med stort djupgående 

respektive hög överbyggnad se till att vagnens/kärrans konstruktionshöjd begränsas. 
• Maximal båtbredd 4,0 m. 
• Maximal längd segelbåtar 13 m. 
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• Maximal längd för motorbåtar beror på motorns placering. För mittmonterade motorer 
gäller samma maximala båtlängd som för segelbåtar. För motorbåtar med motorplacering 
i aktern förutsätts att båtar längre än 10 m backar in i lyftbassängen och att kärran/vagnen 
är anpassad efter detta. 

 

Behörighet 
Tillstånd att använda Sällskapets utrustning för att lyfta/sjösätta och transportera båt ges av 
styrelsen. Om du vill ha behörighet kontakta slipgruppen. För att få tillstånd måste du genom-
gå en utbildning i slipgruppens regi. Vilka som har behörighet finns på Sällskapets hemsida. 
 

Blästring 
Vid blästring gäller följande: 
• Våtblästring eller isblästring är tillåtet. 
• Arbetet skall endast ske yrkesmässigt och ska följa de miljö-, hälso- och säkerthetskrav 

som finns.  
• Rester från blästringen skall tas hand på ett miljömässigt sätt.  

 

Bockkranen 
För att hantera bockkranen måste du ha behörighet. Vilka som har behörighet kan du hitta på 
Sällskapets hemsida. Lyftkapaciteten är begränsad till 10 ton. Om du har en båt som ligger på 
gränsen till den maximala lyftkapaciteten ska du på uppmaning av behörig kunna visa doku-
mentation på båtens vikt. 
 

Bommar 
Vägbommar till slipområdet och sjösättningsområde ska alltid vara låsta när du inte har 
uppsikt över dem. Nyckel, se rubriken nycklar. 
 

Bottenfärg 
Målning av botten kan undvikas för bästa miljöeffekt, vid målning av botten får endast 
godkänd bottenfärg användas.  
 

Brygga 
Inga båtar får ligga längre än 48 timmar vid bryggan med undantag av Sällskapets arbetsbåtar. 
Vill du ligga längre ska du ha tillstånd av slipgruppen. 
 

Båthus 
För dig som har plats i en båthallslänga finns i kontraktet särskilda bestämmelser utöver det 
som beskrivs i dessa ordningsföreskrifter. 
För enskilda båtskjul och täckningskonstruktioner gäller reglerna under ”Båttäckning”.  
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Båtplats 
För allas trivsel och säkerhet måste du sköta din båtplats på slipområdet. Det ska vara rent, 
snyggt och fritt från sly och skräp. Du ska hålla dig inom det markerade området för din 
båtplats och det ska finnas en tydlig skylt på vagnen/kärran med ditt namn och telefonnum-
mer. För borttagning av sly m.m. finns det en röjsåg att låna i skjulet vid traktorgaraget. 
 

Båttvätt 
Avspolning ska ske på anvisad plats. Båtbottnar med biocidfärg får ej tvättas på slipområdet. 
Avspolning av biocidfria båtbottnar under båtsäsongen exempelvis för minskad bränsleför-
brukning eller som förberedelse för tävling får ske hängande i bockkranen. 
 

Båttäckning 
På slipområdet kan du täcka din båt, följande gäller: 
• Om din täckning eller snö från din täckning orsakar skada på intilliggande båt är det du 

som är ansvarig. 
• Din täckning ska klara de vind- och snölaster som är rådande på slipområdet. 
• Trasiga fladdrande pressningar får inte förekomma. 
• Minst 0,2 m utrymme mellan den markerade slipplatsen och täckningen. Båtar som inte 

ligger i båthall får endast täckas med presenning. 
• Båttäckning får inte bestå av hårda material som t.ex. kanalplast eller takplåt. 

 

Container 
Under sjösättnings/upptagningsperioden finns en container inom slipområdet där du kan kasta 
dina sopor. Alla miljöfarliga produkter som t.ex. färger, lösningsmedel, oljor, glykol eller lik-
nande kör du själv tillåtervinning.  
 

Domkraft 
På varje traktor finns en domkraft som du kan använda. Du kan även temporärt låna domkraft 
som finns tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln vid traktorgaraget. Nyckel, se rubri-
ken nycklar. 
 

El 
Inom slipområdet finns flera stolpar med eluttag. I slipavgiften ingår att du får använda el upp 
till max 50 kWh per år. Om du behöver använda mer el får du betala, kontakta kassören för 
överenskommelse om betalning. Eluttagen ska bara nyttjas för temporärt bruk och inga per-
manenta anslutningar för t.ex. värmare eller liknande får förekomma. Kortfristig batteri-
laddning får ske, kabeln skall då vara tydligt markerad med namn/telefonnummer/ datum. 
Båthallarna tecknar separata avtal gällande installationer och förbrukning. 
Elskåpen på slipområdet är försedda med lås p.g.a. felaktigt handhavande. Meddela någon i 
slipgruppen om säkringar behöver bytas eller om annat fel uppstått. Du får inte göra något själv 
i elskåpen. 
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Färskvatten 
Vid bockkranen finns ett uttag och inom slipområdet finns flera uttag. Vattnet på slipen är en 
dyr kostnad för Sällskapet. Därför ber dig att vara sparsam. Under köldperioden är vattnet 
avstängt, normalt mellan november till mitten på april. 
 

Förberedelse sjösättning/upptagning  
(se även upptagning/sjösättning) 
Anmäl dig till sjösättning/upptagning genom att fylla i namn och båtuppgifter på formulär 
som finns i glasskåpet på slipkontorets vägg. Behöver du ändra något; korrigera på listan samt 
meddela den som är ansvarig för sjösättningen/upptagningen. Namn och telefonnummer för 
ansvarig hittar du överst på formuläret. 
Antalet båtar som kan hanteras per dag är begränsat. Båtar som inte ryms inom de förtryckta 
platserna på formuläret garanteras inte sjösättning/upptagning på vald dag. Är formuläret 
fulltecknat, välj en annan dag. 
Du ska kontrollera följande: 
• Att båten står stadigt förankrad i vagnen/kärran innan transport, använd gärna spännband 

för att säkra båten. 
• Att däcken är fräscha och har rätt lufttryck. Kompressor för luft kan du låna, den finns 

tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln av trähuslängan vid traktorgaraget. Nyckel, 
se rubriken nycklar. 

• Att pallningsmaterial finns tillgängligt. 
• Att båten har märkts upp för placering av slingband. 

 

Försäkring 
Båten ska vara helförsäkrad. För äldre båtar som inte kan få helförsäkring ska båten vara 
ansvarsförsäkrad. 
 

Heta arbeten 
Heta arbeten inom slipområdet som medför betydande uppvärmning eller gnistbildning, så som 
t.e.x. svetsning, skärning eller arbete med vinkelslip, är generellt inte tillåtna. Den som behöver 
utföra sådana typer av arbeten är skyldiga att följa gällande lagstiftning. 
 

Hänsyn 
Visa hänsyn till din slipgranne vid arbete med din båt. Undvik stänkande tvättvatten.  
Vid målnings- och sliparbeten, se till att stänk och rester inte hamnar på fel ställe. 
 

Kajen 
Sällskapets verksamhet har alltid företräde till kajen. Kajen i anslutning till mastkranen får 
endast användas under begränsad tid för påfyllning av färskvatten, tvätt av båt samt på- och 
avmastning. Om du har behov av att använda kajen för annat ändamål ska du ha tillstånd av 
slipgruppen. 
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Klubbhuset 
Du får nyttja klubbhuset för toalettbesök, som värmestuga och för fikapaus.  
Vill du nyttja klubbhuset för annat ändamål kontakta klubbhusvärden. 
 

Kontrakt 
Alla som ligger på slipen ska ha ett kontrakt med Sällskapet. Har du inget kontrakt kontakta 
medlemsadministratören. Innan kontraktet sägs upp skall slipplatsen vara tom och städad. 
 

Kärror och vagnar 
Alla båtar som läggs upp på slipen ska ha för båten anpassad vagn/kärra, följande gäller: 
• Vagnens/kärrans skick är alltid båtägarens ansvar. 
• Behörig kan neka transport av båt om de bedömer att vagnen/kärran inte är lämplig ur 

säkerhets- och/eller manövreringssynpunkt. 
• Kärra (som saknar bärande framaxel) bör vara försedd med minst en fast domkraft för att 

underlätta hanteringen vid koppling till traktor och tvätt av båt inom slipområdet. 
• Att behörig har haft synpunkt på vagnen/kärran innebär inte att Sällskapet tagit över 

ansvaret från båtägaren. 
• Ny kärra/vagn ska passas in inför upptagning. Se till att du kommer sist i kön vid 

upptagningen. 
 

Mastkran 
Inga föremål tyngre än 250 kg får lyftas med mastkranen. Vid användning gäller följande: 
• Vid belastning får veven aldrig lämnas fri. 
• Den som lyfter ska alltid säkerställa att för lasten lämpliga stroppar används. 
• Undvik att vistas under lyftföremålet. 

 

Mastskjul 
Det finns två mastskjul. Välj mastskjul efter längden på din mast. Spridare och fiol ska vara 
borttagna innan masten läggs in i mastskjulet. Stag och fall ska beslås på masten. Masten ska 
vara märkt med namn och telefonnummer. Lättare master bör placeras överst i mastskjulen. 

Miljöfarligt avfall 
Som medlem svarar du för att miljöfarligt avfall från den egna båten lämnas till återvinning. 

 
Nycklar 
Det finns två nyckelvarianter: 
• För behöriga och slipgrupp. 
• För medlem i Sällskapet. 
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Som senior- eller juniormedlem i Sällskapet kan du få tillgång till nyckel som går till: 
• Bommen in till slipområdet. 
• Bommen vid upptagnings-/sjösättningsområdet. 
• Mastkranen. 
• Färskvattenuttag vid bockkranen. 
• Högtryckstvätt vid bockkranen. 
• Förvaringsutrymmet för transportvagn, kompressor, domkraft och röjsåg. 
• Klubbhuset.  
• Askholmen. 

 

Pallning 
Vagnen/kärran ska vara stabiliserad genom pallning. För att underlätta hanteringen är det 
önskvärt att du har fast domkraft på din kärra. 
 

Påmastning/avmastning 
Följande gäller (se även mastkran): 
• Lyftstroppar ska placeras på masten så att rotändan är tyngre än toppdelen.  

När mast är i vertikalt läge ska den kunna hänga fritt. 
• Alltid vara minst två personer. 
• Vid montering av masttoppsutrustningen får ingen vistas under så att tappade föremål kan 

orsaka personskada. 
• Försök minska tiden vid mastkranen. Förbered avmastning genom att ta bort segel, bom 

och lämpliga stag innan tilläggning. Vid påmastning, se till att all utrustning är monterad 
på masten innan tilläggning vid mastkranen. 

• Flytta båten från mastkranen så fort masten står stabilt eller att masten har tagits av båten. 
 

Ramp 
Det finns en ramp för upptagning och sjösättning av mindre båtar. 
 

Slipgruppen 
Slipgruppen ansvarar för att slipverksamheten är funktionell och säker, och tar gärna emot 
förslag till förbättring av slipverksamheten. Gruppmedlemmarna har Sällskapets mandat att 
företräda Sällskapet när det gäller slipverksamheten. Du som nyttjar slipverksamheten har 
skyldighet att följa gruppmedlems uppmaning. 
 

Slipning och skrapning av bottenfärg 
Bottenfärg kan innehålla för naturen farliga produkter. Därför skall rester från skrapning och 
slipning samlas upp och lämnas till återvinning som miljöfarligt avfall. 
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Sommarplats på slipen 
Om du vill ha kvar båten på slipen under sommaren utgår en extra avgift. Du kan slippa den 
extra avgiften om du har giltigt skäl t.ex. sjukdom, omfattande reparationer, utlandstjänst-
göring, etcetera. För att slippa avgiften måste du i god tid, senast vid sista ordinarie sjösätt-
ningsdatum, lämna in en skriftlig motivering till styrelsen som beslutar om slopande av 
sommaravgiften. 
Medlemmar som vinterförvarar sin båt på annan plats kan få hyra sommarplats för sin 
båtvagn inom slipområdet. Kontakta slipgruppen. 
 

Sopor 
Se container. 
 

Tillsyn 
När båten står på land bör du med jämna mellanrum åka ut till slipen för att kontrollera 
pallningen, täckningen och ta bort snö från täckningen. 
 

Toalett 
Du har tillgång till två toaletter, i klubbhuset och i slipkontoret.  
Det är samma nyckel som till bommen. 
 

Traktor 
Sällskapets traktorer får endast framföras av behörig. Se rubriken ”Behörighet”. 
 

Transportvagn (handdragen) 
Du kan låna en handdragen vagn för transport av föremål inom slipområdet. Vagnen finns 
tillgänglig i ett låst utrymme vid norra gaveln vid traktorgaraget. Nyckel, se rubriken nycklar. 
 

Upptagning/sjösättning 
Upptagning/sjösättning ska i första hand ske vid ordinarie tillfällen: 
• Vid alla lyft ska det finnas två behöriga.  

Styrelsen kan ge undantag t. ex. för tävlingsverksamhet eller annan gruppverksamhet. 
• För lyft utanför ordinarie tillfällen finns möjlighet att kontakta behöriga. Dessa har ingen 

jourtjänst, men hjälper ofta till vid mån av tid. Sällskapet förordar därför de allmänna 
tillfällena. 
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