CHRISTIANSTADS SEGELSÄLLSKAP
INFORMATION, REGLER OCH AVGIFTER
Christianstads Segelsällskap (C4SS) grundades 1994 och är en ideell öppen förening med syfte: ”att
väcka och underhålla intresset för segling samt att verka för god kamratanda och gott sjömanskap.
I medlemmarnas intresse ska sällskapet uppföra och förvalta, bryggor, klubbhus,
vinteruppläggning och uthamn för i första hand segelbåtar”
Kontaktuppgifter, båtuppgifter, etc som behövs för verksamheten registreras i medlemsregister.
Kallelse till medlemsmöten, fakturor, information om verksamhet mm skickas med e-post.
Segelsällskapet är medlem i: Svenska Seglarförbundet (SSF) / Riksidrottsförbundet (RF),
Svenska Båtunionen (SBU) och Sjöräddningssällskapet (SSRS).
C4SS har SBU:s båtklubbsförsäkring i Svenska Sjö samt idrottsföreningsförsäkring genom RF.
Försäkringarna omfattar båtar, byggnader, ansvar, olycksfall mm. Försäkringarna gäller för
registrerade medlemmar, övriga deltagare upptagna i aktivitetslista för seglarskola, klubbtävling o
dyl samt medhjälpare vid sjö- och torrsättning. Försäkringarna gäller vid all aktivitet inom C4SS:s
områden, inkl uthamnen på Lindö, och vid C4SS aktivitet utanför sällskapets områden. För mer
information:
www.svenskasjo.se/for-batklubbar/ samt
www.rf.se/RFarbetarmed/Samarbetspartners/forsakringar.
För allmän information, stadgar mm se hemsidan:

www.C4SS.se
Småbåtshamn
C4SS har ca 125 bryggplatser och 90 vinteruppläggningsplatser på södra sidan av Åhus innerhamn.
Bryggplatser upplåts till medlemmar i första hand för segelbåtar. Vinterförvaring på
uppläggningsplan och i mastskjul erbjuds i första hand till segelbåtar med bryggplats. Övriga
medlemmar erhåller plats i mån av utrymme.
Vi har sex flytbryggor med ca 120 båtplatser vid y-bommar. Bryggnock används i första hand för
gästbåtar eller som tillfällig plats. Platser vid landgång används för snipor o dyl. Lediga platser
grönskyltas för att vi ska kunna ta emot gästbåtar eller erbjuda tillfällig plast till båtplatskön.
Mastkran för på- och avmastning av medlemmars båtar finns på mastbryggan vid långbryggans östra
ände. Mastskjul för förvaring av master, förstagsprofiler och bommar finns innanför långbryggan.

Vinterförvaring på land kan ske på uppläggningsplanen öster om Åhus Marina. Sjösättningskaj finns
öster om Äspets Rökeri. C4SS ordnar sjö- och torrsättning till självkostnadspris för båtar som har
plats i C4SS:s hamn.
Regler och avgifter för båtplatser mm redovisas nedan. Om avgifter till C4SS i inte erlagts efter
påminnelse med brev upphör båtplatsanvisning.

Jollesegling
Segelsällskapet har en mindre hamnanläggning med flytbryggor och klubbstuga mm på Äspetsidan
längst österut i hamnen. Verksamheten riktar sig främst till barn- och ungdomar som vill lära sig
segla som lek och sport. Sommartid arrangeras Seglarskola, med nybörjare- och fortsättningskurser
enligt Svenska seglarförbundet kursplaner, onsdagsseglingar med grillning för ungdomar och
föräldrar om samt några klubb-”tävlingar” med samkväm. Se hemsidan för tider mm.

Gästhamn
Platser på bryggnock och grönskyltade bryggplatser som tillfälligt inte används ingår i C4SS:s
gästhamnsverksamhet. Ålaboden används som gästhamnskontor. I avgift för gästbåtar ingår vatten,
el, toaletter, dusch, tillgång till ålabod, grillplats samt lån av eka och cykel.

C4SS:s uthamn – Lindö
Vi har en mindre uthamn på Lindö strax nordost om Landön, cirka 6 distansminuter från Åhus.
Insegling sker rakt från söder med stöd av enslinje. På Lindö har vi brygga, grillplats, klubbstuga,
utedass mm. Ta med alla sopor från Lindö.

Klubbhus
I klubbhuset vid småbåtshamnen finns samlingssal med veranda, kök, förråd, toaletter och dusch.
Intill ligger vår ålabod med gästhamnskontor och en grillplats. Vi har även klubbhus för jolle samt
en stuga på Lindö
Medlemmar och gäster ansvarar för att hålla lokalerna i god ordning och städa efter användning.
Klubbhusen ska vara låsta. OBS - toaletter och dusch utnyttjas såväl av medlemmar som gästbåtar
och verksamhet i klubbhuset.
När C4SS:s klubbhus inte används för sällskapets aktiviteter hyrs det ut. Medlemmar
(bryggplatsinnehavare, aktiv medlem sedan 1 år eller medlem sedan 3 år) har förtur. Information om
regler, bokning, kontaktperson mm finns på hemsidan. Avgifter se nedan. Vid dygnshyra för icke
medlem ska bokningsavgift/delbetalning med erläggas.

Nycklar/dörrkod
Nyckel till mastkranen, mastskjulet, klubbhusets klubbrum, Lindöstugan och förråd på
uppläggningsplan fås mot depositionsavgift på 200 kr. Medlemmar erhåller kod till klubbhusets
huvudentré och ålaboden. Kod till dörrlås kan ändras under säsongen.

Avfall
Under sommarhalvåret ordnas sophämtning för C4SS:s medlemmar och gästbåtar. Soptunnor finns
på parkeringen vid klubbhuset.
Vi sorterar avfall för brännbart, matrester, plast, papp, glas, och metall enligt märkning på
avfallskärlen. Hjälp till att minska våra kostnader och miljöpåverkan.
För skrymmande och övrigt avfall såsom olja, färg, batterier mm. hänvisas till kommunens
återvinningscentral på industriområdet i Åhus

Parkering
Parkeringsplats finns söder om klubbhuset. Området utmed långbryggan får endast användas för
framkörning vid i- och urlastning. Parkera inte här. Sommartid kan uppläggningsplats användas för
långtidsparkering.

Allmänna regler för båtplatser
Båtplatser anvisas av ansvariga funktionärer till medlemmar i kö. Anmälan till båtplatskö kan ske på
hemsidan. Platser upplåts i första hand till segelbåtar. Ändrade behov eller önskemål meddelas
funktionär för hamn eller vinteruppläggning
• Båtplats får endast användas för egen båt och inte hyras/lånas ut eller upplåtas i andra hand.
• Båtägaren ansvar helt för båt och tillhörande utrustning. Båt som har brygg- eller
uppläggningsplats eller lyfts vid C4SS:s sjö- eller torrsättning ska ha erforderligt
försäkringsskydd inkl ansvar mot tredje man.
• Uppsägning ska skriftligt, brev eller e-post, meddelas hamnchefen innan årsskiftet. Vid
senare uppsägning utgår bryggplatsavgift om platsen inte kan hyras ut.
• Vid uppsägning av bryggplats i C4SS:s hamn upphör plats på uppläggningsplan och i
mastskjul 1 juni. Därefter debiteras uppläggningsavgift.
•

•

•
•

Våra elanläggningar på bryggor och uppläggningsplanen är dimensionerade för
batteriladdning, tillfälliga arbeten på båten samt enstaka övernattning vid bryggor. Anslutning
för batteriladdning får i övrigt ske under högst 2 dygn i sträck. Inkopplingstid ska anges. Efter
2 dygn kan kabel dras ut.
Vid behov av elanslutning för stadigvarande eller återkommande vistelse i båten sommartid,
(mer än tre nätter per månad) samt vintertid (16/10 – 15/4) ska anmälan ske till styrelsen eller
funktionär. Förbrukning ska då mätas vid inkoppling i båten och betalas med 2,00 kr/kWh.
C4SS:s mätare ska användas på bryggor. Märkning att mätare används ska ske.
Vi har enbart uttag för knappt hälften av våra båtplatser. Blockera inte uttagen för andra.
Färskvatten finns på samtliga bryggor och på uppläggningsplanen. Under vintern (ungefär 15
november –1 april) är allt vatten bortkopplat.

Bryggplatser
Bryggplatser anvisas av hamnchefen. Omflyttning kan ske för bättre utnyttjande. Om platsen inte
avses användas under sommarsäsongen ska hamnchefen meddelas.
• Bryggplats ska ha en bredd mellan bommar motsvarande båtens bredd plus 4 - 6 dm beroende
på båtstorlek.

•
•
•
•
•

•

•

•
•
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•

•

Båt ska förtöjas säkert och ha minst två fjädrande förtöjningar samt tillräckliga fendrar för att
skydda bryggor, bommar och angränsande båtar.
Båtägare ansvarar för att bryggor och y-bommar hålls i ordning. Meddela skador till
hamnchefen om du inte kan åtgärda dem själv.
Infästning av trappor, mattor mm får inte ske i betongytan på flytbryggorna. Trappor etc får
sträcka sig högst 50 cm in på brygga. Förvara inte jollar och annat material på bryggorna.
Om bommar behöver tas upp vintertid ansvarar båtägare vid resp brygga för utförande.
El på bryggorna är avsedd för batteriladdning, elanslutning vid arbeten i båten samt för
enstaka övernattningar, max 3 nätter per månad. Anslutning för batteriladdning då man inte
vistas i båten får ske upp till två dygn. Inkopplingstid markeras på kabel. Efter två dygn får
elanslutning dras ur.
Vid behov av anslutning längre tid under sommarhalvåret ska anmälan ske till styrelse eller
funktionär och förbrukning mätas. Under vintern stängs el av på bryggor som inte används
för vinterförvaring. Vid användning av el vintertid, 16/10 – 15/4, ska all förbrukning mätas
och betalas. Kabel ska märkas med uppgift om mätning.
Vi har endast eluttag för ca hälften av båtarna. Respektera gästbåtars och andra medlemmars
behov av tillfällig anslutning. Även med hänsyn till elsäkerheten och risk för galvanisk
korrosion bör långvarig anslutning till landström begränsas.
Endast kablar godkända för utomhusbruk och med CEE-don, (blå kontakt) får användas.
Kablar får inte skarvas eller fästas i bryggorna och ska tas in efter användning.
Vid användning av värmeanläggning ska ständig uppsikt hållas mht brandrisken.
C4SS:s föreningsflagga ska föras för att underlätta för våra gästhamnsvärdar.
När bryggplats inte används under mer än två dygn, ska den upplåtas till gästande båtar.
Röd/grön skylt används för att markera om plats är upptagen eller ledig. Efter 2 dygn får skylt
vändas på tom plats som inte grönmarkerats.
Meddela hamnvärd/hamnkontoret när du lämnar platsen under längre tid och beräknas vara
åter. Ändrade tider kan meddelas hamnvärden per telefon 0725 21 17 76.

Mastkran
C4SS:s mastbrygga och mastkran vid långbryggans östra ände är reserverad för på- och avmastning
av medlemmars båtar.
• Båtägare ansvarar för arbete med kran och båt vid mastbryggan.
• Följ säkerhetsinstruktionerna och gå ej under hängande last.
• Maximal last i kranen är 275 kg.
• Kontrollera vajer och krok för användning.
• Undvik vajerryck genom att se till att vajern lägger sig jämnt på trumman. Särskilt viktigt då
kroken är obelastad. En person ska finnas vid veven hela tiden lyft sker.
• Använd godkända lyftstroppar.
• Lås mastkranen efter användning.
• Belysning vid mastkran släcks efter användning.
Säkerhet och trivsel ökar om vi är väl förberedda, ger varandra en hjälpande hand vid mastkranen
och inte blockerar bryggan. Kontakta hamnchef för råd eller hjälp. SXK:s checklista för av- och
påmastning innehåller många goda råd.

Uppläggningsplats
Uppläggningsplanen, öster om Åhus Marina, är i första hand reserverad för vinteruppläggning av
segelbåtar i C4SS:s hamn. Motorbåtar och båtar utan bryggplats kan i mån av plats erbjudas
uppläggningsplats. Sommarplats på land upplåts enbart för en sommarsäsong.
Plats anvisas av ansvarig funktionär. Omflyttning kan ske för optimalt utnyttjande. Båtar placeras så
att sjö- och torrsättning kan ske individuellt efter de förutsättningar som anges nedan.
• Båtägare ansvarar för att full säkerhet råder för såväl egen som angränsande båtar, att
uppläggningsplatsen är vårdad och städad hela året samt att nedanstående regler efterlevs.
• Uppläggningsplats omfattar en yta motsvarande båtens bredd och längd (l.ö.a. inkl peke,
badbrygga, båtvagn etc) plus 0,5 m per sida. Båttäckning ska hållas inom denna yta. I
samband med arbeten på båten kan tillfällig biluppställning ske på körväg i anslutning till
båtplatsen.
• Båtar ska ställas i en lämplig och säker vagga, vagn e dyl med kölen förankrad i sidled. Om
stöttor används ska de vara sammanbundna med kätting eller spännband. Täckning får inte
surras i stöttor.
• Vagga eller vagn ska vara märkt med bryggplatsnummer
• Dimensionering av vagga och täckställning ska ske med beaktande av de belastningar som
tillkommer av vind och snö. Besiktning av vaggor och vagnar genomförs av
sjösättningsgrupp. Rådfråga gärna gruppen.
• Pallning och täckning ska kontrolleras regelbundet.
• Brandsläckare ska finnas till hands vid arbeten på båten på uppställningsplanen.
• Gasol, brandfarliga vätskor, fristående bensin och dieseltankar samt nödraketer får mht
brandsäkerheten inte förvaras i båtar på uppläggningsplatsen.
• Stegar, pallar mm ska vara låsta för att försvåra inbrott i båtar.
• Sommartid ska täckningsmaterial etc förvaras innanför vagga eller vagn så att ogräsröjning
lätt kan ske.
•
•

•

•

•
•
•

Elanslutning får ske för batteriladdning och vid tillfälliga arbeten på båten samt avfuktning
direkt efter upptagning i början av oktober.
Under tiden 16/10 – 15/4 är endast tillfällig elanslutning vid arbeten i båten eller för
underhållsladdning under högst 2 dygn tillåten, inkopplingstid anges på kabel. Efter 2 dygn
samt kabel utan markering kan dras ur.
Vid behov av längre anslutning under vinterhalvåret, t ex för avfuktning eller mer omfattande
arbeten ska anmälan ske till styrelsen eller funktionär samt förbrukning mätas och betalas.
Kabel ska märkas med uppgift om mätning.
Vi har endast eluttag för knappt hälften av båtarna. Respektera andra medlemmars behov av
tillfällig anslutning
Slip- och målningsarbeten ska ske med stor aktsamhet, så att miljön och angränsande båtar
inte skadas.
Vid underhåll och skötsel av båtskrov och motorer ska miljöfarligt avfall, färgburkar, olja,
lösningsmedel, penslar etc, tas omhand av båtägaren och lämnas till återvinningscentral.
Använd endast bottenfärger som är godkända för Östersjön.
För gällande regler och information om bottenfärg och användning hänvisas till:
Transportstyrelsen: transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar och Havs- och
vattenmyndigheten: havochvatten.se/hav/fiske—fritid/miljopaverkan/fritidsbatar.

•

Önskemål att anlita Marinans containertrucken för lyft ska meddelas så att dessa båtar i mån
av plast kan erhålla vinterplats utmed planens östra, norra och västra sidan där de kan nås
utifrån eller utmed bredare körväg i planens östligaste del.

Mastskjul
Master, förstagsprofiler och bommar förvaras på anvisad plats i mastskjulet eller tas hem. Två master
erhåller plats per hyllplan. Bommar kan lämpligen hängas över mast för att inte blockera utrymme.
• Mast mm ska vara märkta med namn och bryggplatsnummer.
• Var rädd om andras master när du lägger in och tar ut masten i mastskjulet.
• Spridare, vant, stag, antenner, skrymmande beslag o dyl ska demonteras. Lösa fall, fasta vant
etc ska förankras väl till masten.
• Vid förberedelse i samband med på- eller avmastning får master kortvarigt, högst en vecka,
läggas på gräsytor innanför långbryggan. Håll fritt framför mastskjulets gavlar så att andra
master kan transporteras ut/in.
• Master får inte förvaras på ängen väster om mastskjulet under tiden 20 maj - 10 september för
att möjliggöra gräsklippning. • Bockar ska tas hem eller förvaras i vagga på
uppläggningsplanen.

Sjö- och torrsättning
C4SS ordnar sjö- och torrsättning till självkostnadspris för båtar som har plats i C4SS:s hamn vid 3
tillfällen under april-maj respektive september-oktober. Förhöjd avgift tas ut vid lyft lördag/söndag
samt vid större tidsåtgång än normalt. Tidplan för C4SS lyft meddelas via e-post och anslag.
Meddela i god tid om du inte kan utnyttja anvisad tid. Vid återbud mindre än 3 dagar före lyft utgår
full avgift.
C4SS sjö- och torrsättning sker med mobilkran och kranbil. Mobilkran kan lyfta båtar med en vikt
upp till ca 10 ton och tyngre båtar om lyft kan ske direkt till/från vagn. Kranbil kan lyfta båtar upp
till ca 10 m längd och ca 6 ton.
• Kranförare leder och ansvarar för arbetet i samarbete med ansvarig funktionär från
segelsällskapet. Följ deras anvisningar och respektera kranens arbetsområde. Medlemmar
från arbetsgrupp deltar som stöd och för att underlätta arbetet.
• Gå ej under hängande last.
• Båtägare ska var på plats och ansvarar för att båt och vagga el dyl är klara samt ge upplysning
om lyftpunkter och hantering av båten. Båt och vagga ska vara klara och båtägare på plats
minst en timme före anvisad tid. Ändring av tider kan ske under dagen.
• Vid C4SS:s gemensamma sjö- eller torrsättning får parkering inte ske under de tider som
körvägarna används för lyft.
• M h t säkerhet och uppläggningsplanens begränsade yta sker lyft med mobilkran så att planen
töms resp fylls successivt.
• Funktionär och medlem som hjälper till vid isättning och upptagning av båtar ska bära varselkläder, minst väst, och hjälm.
•
•
•

Lyft vid andra tillfällen sker helt på båtägarens ansvar.
Transport med hängande last får inte ske inne på planen vid enskilda lyft.
Den som ansvarar för arbetet vid enskilda lyft ska säkerställa fri och säker väg samt att
körvägen återställs efter ev skador.

•

Om Marinans containertruck anlitas kan körvägarna inne på planen inte användas, m h t
truckens behov av manöverutrymme och risken för skador på grusbeläggning. Marinan får
endast nyttja södra körvägen för passage genom C4SS område.

Klubbtjänst
För att kunna sköta våra anläggningar mm till låga kostnader ska båtplatsinnehavare göra klubbtjänst
med minst 10 timmar. Särskild avgift utgår för den som helt eller delvis inte utfört klubbtjänst.
Bryggplatsinnehavare ansvarar själv för att anteckna arbetad tid vid arbetsdagar på lista i
Ålaboden eller anmäla till ansvarig funktionär.
Arbetsgrupper för löpande skötsel mm fastställs av styrelsen. Gemensamma arbetsdagar ordnas vår
och höst eller för särskilda projekt.

Medlemsavgifter
Senior
Junior (till och med 20 år)
Familj (personer i hushåll på samma adress)

350 kr
150 kr
400 kr

Båtavgifter
Bryggplatsinnehavare
Inträdesavgift (får delas upp på 4 år, kvarstår för medlem)
Bryggplats sommar, per dm (b.ö.a. + minst 6 dm)
Bryggplats vinter, per dm (b.ö.a. + minst 6 dm)
Uppläggningsplats vinter, per m2 (b.ö.a. x l.ö.a.+ 0,5 m per sida)

4.000 kr
90 kr
25 kr
14 kr

Medlem utan bryggplats
Landgångsplats (mindre grundgående båtar, ingen inträdesavgift)
Bryggplats vinter, per dm (b.ö.a.+ minst 6 dm)
Uppläggningsplats sommar (endast en säsong)
Uppläggningsplats vinter

2.200 kr
60 kr
1.750 kr
1.200 kr

Övrigt
Påminnelseavgift
Inte utförd klubbtjänst
Delvis utförd klubbtjänst

200 kr
950 kr
500 kr

Gästhamn
Båt under 12 m längd, l.ö.a.
Dygn 1 - 10, per dygn
Dygn 11 - , per dygn
Båt från 12 m längd, l.ö.a.
Dygn 1 - 10, per dygn

200 kr
150 kr
250 kr

Dygn 11 - , per dygn
200 kr
För gästplats under längre tid då besättning ej vistas i båten utom vid ankomst
och avfärd och elanslutning inte sker utgår avgift efter platsbredd:
mindre 3,5 m
80 kr/dygn
3,5 – 4,0 m
100 kr/dygn över 4,0 m
120 kr/dygn

Hyra av klubbhus
Medlem
Dygn
Dag

3.000 kr
1.000 kr

Övriga (privatpersoner och företag)
Dygn
Bokningsavgift (delbetalning)
Dag
Tillägg förlängd tid

7.000 kr
1.000 kr
3.000 kr
500 kr

