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Medlemskap 

Inträdesavgift, seniorer. Juniorer ingen avgift   2000 kr 

Årsavgift, seniorer  700 kr  

Årsavgift, Juniorer 0-19 år  100 kr 

 

Tjänster i hamnen 

Bryggplats A-F beräknas utifrån platsens mått   115 kr/m2, 

(bomlängd + 2 m) x maximal båtbredd   min avg. 1150kr 

 

Bryggplats G (pir), Upplagsplats, Bojplats, Traileruppställning  115 kr/m2, 

(båtens längd x bredd)                          min avg. 1150kr

     

Lyftavgift, mindre än 4 ton, ordinarie torr-/sjösättning 750 kr/lyft 

Lyftavgift, 4 till max 7 ton, ordinarie torr-/sjösättning  950 kr/lyft 

Uppställning av trailer, sommar  1050 kr  

Rampavtal  1150 kr  

Avgift uppställningsplats trailer helår. *(Krav vinteravtal + bryggavtal) 1150 kr 

Helårsplatsen gäller uppställning av trailer på anvisad plats, under sommarperioden utan 

båt. Sommarplatsen har en avgift på 1150 kr. Vinteruppställningen debiteras enligt 

normal rutin, båtens längd x båtens bredd minimum 1150 kr och uppställning sker på 

samma anvisade plats.  

Mastavgift, gäller alla segelbåtar utom jollar 200 kr 

Hyra bodfack 200 kr/år

  

Jolleplats norra hamnen  1150 kr/år 

2:4 Årsavtal inkl. 2:4 kran  1500 kr/år 

Gästplatsavgift, medlem  50 kr/dygn 

Gästplatsavgift, ej medlem  200 kr/dygn 

Gästande båt Furholmen, ej medlem 100 kr/dygn 

Lyft för inspektion, reparation eller tvätt  500 kr 

(Båten hängande kvar i subliften alt per lyfttillfälle) 

 

Tillgång till motorkran. (kopplad till avtal för storjolleavtal)  500 kr/år 

Tillgång till motorkran för motorlyft  200 kr/gång 

Flytt av båt utanför ordinarie torr-/sjösättning  750/950kr/gång 

El för vinterförtöjda vid brygga enl. elmätare.  2,5 kr/ KWh, 
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Tjänster i kansliet 

Förseningsavgift  200 kr 

Bryggnyckel , ny medlem eller ny nyckel 400 kr 

Bryggnyckel, vid byte av nyckel 350 kr 

Klubbvimpel  150 kr 

Öppning av masthus för inläggning utanför ordinarie öppettider  200 kr 

Öppning av bom 700 kr 

 

Juniorer 

Träningskort  1600 kr/säsong 

Träningskort med egen jolle  1100 kr/säsong 

Seglarskola  2500 kr 

Piratskola  2500 kr 

 

Särskilda avgifter 

Avgift för uteblivet vaktpass  4000 kr 

Avgift för uteblivet arbetspass  2000 kr 

Avgift för medlem utan avtal i hamnen efter 31/10 

eller på hamnplan efter 31/5  100 kr/dygn 

 

Avgift för uppsagda båtar som inte flyttas, per påbörjad 2 månaders period 

 2000 kr 

 + 100 kr/dygn 

Hantering av medlems kvarlämnade eller felplacerade föremål  1500 kr 

Kostnad för tillfälligt avtal på land  400 kr 

Ej miljöcertifierad båtägare  1000 kr 

(Gäller för alla båtar med avtal, dock ej småjollar och 2:4) 

Ombokningsavgift vid sjö- och torrsättning, samt avgift för ej bokad  

upptagning via klubbens bokningssystem  1500 kr 

Avgiften tas ut om bokning av torrsättning ej skett via bokningssystemet eller vid 

ombokning efter det att bokningssystemet stängts. 


