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Segelsällskapet Vega är en ideell förening där vi tillsammans delar på arbetet utan 
ersättning, vilket håller kostnaderna låga och skapar gemenskap. 
 
I grunden finns segelsällskapets STADGAR som reglerar  villkoren för medlemskap 
och hur föreningens verksamhet skall skötas. Stadgarna finns på hemsidan 
www.ssvega.se 
 
I REGLER OCH UPPLYSNINGAR  hittar du allt om hamnar och varv, upptagning 
och sjösättning, av- och påmastning, miljöstation och sopor, m.m. 
. 
I ÅRSBOKEN finns KALENDARIET med alla datum för årets händelser. Där hittar 
du också vid vilka tillfällen du  har obligatorisk närvaro. Här finns samlade alla avgifter 
som bestäms av årsmötet. Här hittar du också telefonnummer till styrelsen och 
sektionsansvariga. 
 
Sällskapet hyr varvsområde och pontoner av Stockholm Fritid som också svarar för 
underhållet och reglerar hur anläggningarna får användas.  
 
Nedan följer utdrag ur REGLER och UPPLYSNINGAR: 
 
KLUBBHUSET  är till för medlemmarnas samvaro, styrelsens sammankomster och 
funktionärernas verksamhet. Hjälp till att hålla snyggt, ”sparvärme” vintertid när  
ingen aktivitet pågår, inga arbetskläder. Rökning ej tillåten! 
 
Våra grindar skall alltid hållas stängda. Nycklar får ej lånas ut till obehöriga! 
  
MILJÖSTATION står innanför grindarna i Ropsten. Läs mer i REGLER 
 
 
VÅRA AKTIVITETER 
 
Fyra kvartalsmöten varav ett är årsmöte  beslutar om verksamheten ledd av styrelsen.  
 
Hamnnämnden ansvarar för skötseln av hamnarna i Ekhagen och Ropsten samt varvet 
i Ropsten. Hamnarna har varsin hamnföreståndare. 
 
Klubbmästeriet ordnar PUB-afton, och höstens middag med ärtsoppa samt 
korvförsäljning vid sjösättning, torrsättning och underhållsdagarna vår och höst. 
 
Byalaget sköter klubbholmen och trevligheter vid vårsegling, midsommarfirande, 
kräftsegling och höstsegling. 
 
Seglingsnämnden anordnar kappseglingarna vid klubbholmen. 
 
Alla datum står i årsbokens Kalendarium. Kalendariet finns också på hemsidan 
www.ssvega.se 
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TORRSÄTTNING OCH SJÖSÄTTNING 
 
Datum bestäms av årsmötet. Sjösättning med kran på annan tid än ordinarie, får ej  ske utan 
hamnkaptens medgivande. En vecka före torrsättning ställer vi i ordning varvet och synar 
vaggor och stöttor, märkta med namn och telefonnummer. Obligatorisk närvaro. Täcknings-
virke buntas, märkas och förvaras på konsolerna innanför staketet efter slänten. Längst ner 
mot sjön läggs och ligger användbart  täckningsvirke för alla. 
 
FRÅGOR OM BÅTPLATS 
 
Sommarplats, varvsplats för vintern och hamnplats efter torrsättning regleras genom det 
”Båtavtal” som varje båtägare skall teckna med Sällskapet. Blankett kan hämtas från 
hemsidan www.ssvega.se eller erhållas från sekreteraren. Sommarplats på land är inte tillåtet.  
Vid akut problem med sjösättning, ta kontakt med hamnkapten. 
Bryggplatsen får du inte låna ut eller hyra ut. Efter torrsättningen skall boj och bojsten tas upp 
för årlig kontroll. För kvarlämnade bojar uttas pliktbelopp. Smutsig bojkätting får inte dras 
eller finnas på pontonerna.   
 
MASTNING 
 
Vi har två mastkranar: en i Ropsten samt den gemensamt ägda stora kranen vid SS Brunnsvikens 
brygga i Ekhagen. Kranens hänglås har en kod som du får av styrelsen. Med denna kod kan du 
också öppna grinden inifrån. För att öppna grinden utifrån krävs ett kort till det elektroniska 
låset. Detta kort får man vid behov ansöka om hos sekreteraren på SSB (Segelsällskapet 
Brunnsviken). Inga master är tillåtna på hamnplan i Ropsten innan alla båtar har sjösatts.  I 
mastskjulet förvaras masterna avklädda. Inga bommar tillåtna.  
 
NATTVAKT 
 
Alla båtägare som har hamnplats är skyldiga att gå två pass nattvakt. Skyldigheten kvarstår 
hela säsongen även om båten sålts. Fullständig instruktion utsändes inför vaktperioden eller 
finns på hemsidan. För utebliven nattvakt utgår pliktbelopp beslutat av årsmötet. 
 
HAMNARNA I ROPSTEN OCH EKHAGEN 
 
Utförligt om alla anordningar står i Regler. 
 
FÖRSÄKRINGAR 
 
Båtägare skall ha försäkring för olycksfall, sjö- och uppläggningsskador, brand, stöld, skade-
görelse och ansvar. Sällskapets medlemmar, funktionärer och egendom är till viss del 
försäkrade genom Svenska Båtunionen, Svenska Sjö och Lloyd´s. Se mer i Regler. 
 
KONTAKTER MED S S VEGA 
 
På webben, hemsidan, finns allt och mer därtill http://www.ssvega.se 
E-post till vega@ssvega.se 

 


