
 
Avgifter 2019  

  

Grundavgifter Förändring 

Inträdesavgift ( gäller ej för junior och tillhörande familjemedlem) 200 kr 0 

Grundavgift ( de första 6 åren som medlem har båt i klubben ) 1 000 kr 0 
Årliga avgifter och arbetsplikt mm   

Medlemsavgift senior 400 Kr  Not 1 0 

Familjeavgift (2 vuxna + barn under 20 år på samma adress ) 500 Kr  Not 1 0 

Medlemsavgift junior (under 20 år) 50 kr 0  
Bryggplats / trailerbåtplats rörlig avgift 80 kr x dm båtbredd  Not 2 och 3 0  
Rampavtal kompletterin/nyttjanderätt 500 kr  Not 8 0 

Avgift för Aktiv båtplatskö  300 kr  Not 1 och Not 4 0 
Avgift för Passiv båtplatskö ( förturskö ) 300 kr  Not 4 0 

Vinteruppläggningsavgift 90 kr x m båtbredd x m båtlängd  Not 2 0 
Arbetsplikt  6 timmar  Not 7 0 

Avgift om man uteblir från vakt 4 000 kr 0  

Nattvaktstjänstgöring för medlem med bryggplats ( under tiden fr 
o m första ord sjösättning t o m sista upptagningen ) 

1 - 2 nätter  
0 

Övriga avgifter   
Sommarplats för trailer utan båt 1000 kr Not 5 0 

Tillfällig sliptagning, medlemmar Ersättning till funktionär 0 
Elavgift för extra strömuttag ( 1/11 - 31/3 ) 200 kr/vecka 0 

Avgift för uteblivet arbete vid ordinarie torr- eller sjösättning 
(max 6 timmar) 400 kr per timme 0 
Avgift för ej fullgjord arbetsplikt 400 kr per timme 0 

Påminnelseavgift (om stadgad avgift ej betalts inom föreskriven tid ) 100 kr 0 

Avgift om båten måste flyttas då sjösättningsdag ändras.  500 kr 0 

Avgift om upptagnings-sjösättningsdag ändras från bokad dag 500kr not 6 0 

Avgift för upptagning / sjösättning av båt utan vinterförvaring. 500kr 0 

Båtar som utan giltigt skäl ligger kvar efter midsommar får 
erlägga dubbel vinteravgift dock lägst 2000 kr. 

2 * 90 kr x m båtbredd x m båtlängd 
 Not 2 0  

Avgift för extra/borttappad/trasig nyckelbricka 100 kr 0 
 
Not 
1. Medlem som väljs in i nov-dec anses ha betalat medlemsavgiften och eventuell båtplatskö för det 
kommande kalenderåret. 
2. Med 2 decimaler avrundat. 
3. Om medlemmen erhåller sommarplats så ingår även obligatorisk nattvaktstjänstgöring 1-2 nätter. 
För perioden september - december har medlem ingen arbetsplikt detta år. Första årets vinterliggare 
utför arbetsplikten under det följande året. Får medlem bryggplats, motsv, utförs arbetsplikt under 
innevarande år. 
4. Vinterliggare betalar ingen köavgift. 
5. Gäller inte den som haft vinterplats. 
6. Gäller om byte sker när torrsättningsbokningslista i SBU är fulltecknad eller indragen p.g.a. att sista 
datum för ändring är passerat. Vid sjösättning utgår alltid avgift vid byte av dag. 
7. Medlem som bokat in sig på arbetsplikt men inte kommer avtalad dag och tid har förverkat rätten till 
annan bokning av motsvarande timmar. Betalningsskyldighet inträder omgående för de timmar som 
man uteblivit ifrån. SJUKDOM SKA MEDDELAS OMGÅENDE till ansvarig person för att vara giltig 
frånvaro enligt beslut av styrelsen. 
8 Medlem med bryggplatsavtal kan teckna kompletterings/ nyttjanderättsavtal av trailerrampen. 
Trailern ska alltid vara kopplad till bil, får inte ställas lösgjord från bil/fordon på hamnplan. 


