
 

Svinninge Marina Klubb  

 

Välkommen som medlem i Svinninge Marina Klubb! 

Medlemskap 
Medlemskapet i SMK är bundet till en person, samt dess familj, och en båt. 
Medlem skall föra SMK vimpel samt ha årets medlemsdekal synligt fäst på båten. Medlemsdekalen 
sänds per post i mars/april, då erhålles också årets kod till låsen på Sandöarna. Som ny medlem 
erhåller du en vimpel. Befintlig medlem kan köpa vimpel på Svinninge Marinas hamnkontor eller 
beställas på vår hemsida. 
Maximal båtstorlek för nya medlemmar och gästande båtar är 50 fot. 
Medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter, samt båtuppgifter, om förändring sker.  
Maila kassören på kassor@svinningemarinaklubb.se. Det är medlemmens ansvar att se till att SMK 
har rätt kontaktuppgifter då klubbens kommunikation med medlemmarna sker per epost. 
Faktura för årsavgiften kommer via epost i början av januari med en påminnelse i början av februari. 
Om medlemsavgiften inte är betald 15 mars upphör medlemskapet automatiskt.  
Vilande medlemskap finns ej. Om medlemskap önskas igen, söks det på nytt och man ställs i kö och 
får betala ny inträdesavgift.  

 

Förmåner och annan information 
Förmånerna, som medlem och dess familj har, är att deltaga i klubbens aktiviteter och att avgiftsfritt 
nyttja Sandöarnas hamn och Sandöns faciliteter. Billigare försäkringspremie i Svenska Sjö och flertal 
rabatter på varor och tjänster, (rabattlistan finns på hemsidan).  

Regelbundet återkommande händelser och aktiviteter: 
- Medlemsträffar tidig vår och sen höst 
- Årsstämma i april meddelas via e-post 
- Frivillig arbetshelg på våren och hösten, klubben bjuder på mat. Obligatorisk anmälan. 
- Traditionellt midsommarfirande 
- Kräftskiva  

 
Faciliteter på Sandön 

- Brygganläggning ca 180 meter med plats för 50-tal båtar. Landström som är fri för 
medlemmar. 

- Klubbhus, dörren har kodlås. 
- Toaletter 
- Två bastur, en på land och en ”flytande tunna” båda skall bokas på plats. Låst med kodlås. 
- Fasta grillplatser, för egna grillar samt gemensamma klubbgrillar. 
- Umgängesdäck, nära bryggorna med sittplatser. 
- Tält ca 80 m2, med sittplatser. 
- Övernattningshus, med 6 bäddar, att hyra. Bokas på hemsidan. 
- Fiskevatten samt roddbåt, låst med kodlås. 
- Optimistjollar att låna. 
- En mängd möjligheter för barnlekar och aktiviteter. 
- Boulebana. 
Mer information finner du på vår hemsida www.svinningemarina.se eller Face Book gruppen 
samt mailutskick från styrelsen. 


