Förslag till avgifter, Saltsjöbadens båtklubb 2018
Från och med i år vill vi separera kostnaden för ytan båten ligger på och torr- & sjösättnings-kostnaderna.
Bakgrunden är den stora skillnaden i kostnader för båtar som hanteras med kran, slamkrypare och trailer.
Förändringen är kostnadsneutral för klubben och medlemmarna som kollektiv. De kostnader som är nya eller
förändrade är gulmarkerade. Övriga avgifter är oförändrade.
Den nya vinteravgiften är torr- & sjösättningsavgiften plus avgiften för ytan. Och ligger din båt i sjön över
vintern debiteras ingen torr- & sjösättningsavgift.
För beräkning av den yta båten tar på land eller vatten använder vi båtens längd plus en halvmeter gånger
båtens bredd plus en halvmeter. För båtar på trailer på land räknar vi på hela ekipagets längd och bredd.
Debitering av sommaravgifterna sker efter den faktiska bredd båten tar vid bryggan. De som ligger vid Y-bom
debiteras bredden mellan Y-bommarna. För de som ligger förtöjda vid boj används schablonmässigt båtens
bredd plus en halvmeter.
Inträdesavgift i klubben
Årsavgift

3 500 kr
425 kr

Torr- & sjösättningsavgifter, en avgift per säsong
Kranbåtar (De båtar som endast kan ligga längs Pålnäsvikskajen)
Slamkryparbåt
Trailerbåt (Båt utan köl med deplacement < 3000 kg)

5 000 kr
1 250 kr
750 kr

Landplats eller vinterplats i sjön
Y-bomsplats med el och vatten
Y-bomsplats med el
Bryggplats med el och vatten
Bryggplats med endast el
Bryggplats utan varken el eller vatten

65 (110) kr/m2
140 kr/dm
120 kr/dm
120 kr/dm
100 kr/dm
90 kr/dm

Svajboj

1 500 kr

Plats på hamnplan för båt & trailer sommartid - ”Sommarplats på land”

2 000 kr

Sjöbod

500 kr

Klubbvimpel
Extra mast i mastskjulet
Avgift för klubbnyckel
Avgift för borttappad nyckel

100 kr
500 kr
150 kr
500 kr

Lån av sjösättningsramp eller mastkran, ej medlem

200 kr

Klubbholmsstugorna, högsäsong per vecka
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per helg (fredag – söndag)
Klubbholmsstugorna, lågsäsong per dag
Bastuavgift, per person

2 000 kr
500 kr
250 kr
20 kr

Flyttning av vagga, trailer, mast eller täckningsmaterial
Flyttning av båt som ligger i vägen vid fastställt sjösättningsdatum
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka första året
Ej sjösatt båt 15/6 – 30/8, per vecka andra året
Avgift för båt utan giltig dekal & QR-kod
Avgift för omärkt båt på land
Avgift för utebliven vakt
Arbetspliktsavgift

500 kr
1 500 kr
700 kr
1 400 kr
500 kr
500 kr
2 000 kr
200 kr
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