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Medlemsavgifter 
Seniormedlem 550 kr 
Familjemedlem 600 kr* 
Juniormedlem 100 kr 
Stödjande senior 300 kr* 
Stödjande familj 350 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsavgifter (inkl. moms) 

Avgift för båtuppställning  
 <4,00 m bredd 600 kr  
 >4,01 m bredd 900 kr  

 

Båt på land över sommaren   Max 3 år 
Uppställningsavgift + År 1 År 2 År 3 
 <4,00 bredd 600 kr 1200 kr  2400 kr 
 >4,01 bredd 900 kr 1800 kr 3600 kr 

Båtplats i sjön  
Sommar  1400 kr 

Kranavgift  
Medlem    850 kr 

 

Kranlyft 
Icke medlem, per lyft 2100 kr 

Föreningsarbete 
som betalas i samband 
med årsavgifterna 1500 kr 
som efterfaktureras 
påföljande år 1800 kr 

 

Hyra klubbhus 
Medlem 2000 kr 
Icke medlem ----------- 

 

Gästplats 220 kr 

 

Sjösättningsramp 
Medlem gratis 
Icke medlem 50 kr  

Avgift = Båtbredd + 1 m 

Vagnen skall vara försedd med namnskylt 
I avgiften ingår el för batteriladdning och enklare 
elverktyg. OBS! Ingen uppvärmning! 

Elen stängs av 1/11 – 31/3, El för batteriladdning 
finns mellan jul och nyår. 

 

 
INGEN ELUPPVÄRMNING! 

I kranavgiften ingår fritt antal lyft av egen båt   
på schemalagda sjö- och torrsättningsdagar, 
tillgång till högtryckstvätt, spolplatta och kompressor. 
Lyft vid annat tillfälle avtalas med kranförare. 

Högtryckstvätt och vatten finns tillgängligt mellan 
vår- och höstarbetsdagen. 

Medlem som använder CSS utrustning eller anläggning 
är skyldig att utföra föreningsarbete. Kallelse till 
arbetsdag skickas per mail/SMS. Gästvärd under en 
vecka är befriad från föreningsarbete nästkommande år. 
Medlem kan i stället för arbete betala in 1500 kr i 
samband med årsavgifterna. I annat fall faktureras ”Ej 
utfört föreningsarbete” med 1800 kr påföljande år. 
Skyldigheten att utföra föreningsarbete upphör det år 
medlem fyller 75 år. 

Lokalen bokas genom Stugfogden som också godkänner 
uthyrningen 

Inklusive el max 10 A 
 

* Senior/er och junior/er med samma adress 

 

Gäller för de som ej har 
vinteruppställning. 
 
Avgift för uppställning av tom båtvagn 
över sommaren är 600 kr 
Kan endast bokas säsongsvis av 
ansvarig för uppställningsplatserna. 
0702-223810 Sten-Åke 
Förutsatt att det finns lediga platser. 
 


