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AVGIFTER HELENEBORGS BÅTKLUBB 2022/2023 
 

Engångsavgifter     
Medlem (inträdesavgift) 375 sek 
Stödjande medlem (inträdesavgift) 200 sek 
Nyttjanderättsavgift båtplats (engångsavgift 1:a gången) 2700 sek 

Medlemsavgifter     
Medlem 375 sek 
Stödjande medlem 200 sek 
Familjemedlem/juniormedlem 100 sek 
Ungdom 100 sek 
Scout 100 sek 

Båtavgifter     
Registeravgift båt (årlig avgift) 150 sek 
Båtplatsavgift (per kvm och år dock minst 10 kvm) 240 sek 
Båtadministrativa avgifter (årlig avgift) 500 sek 
Miljö- och sopavgift inkl. båttvätt (årlig avgift) 1250 sek 
Återbetalning vid platsåterlämnande före 1 juni i % av båtplatsavgift 40% sek 
Återbetalning vid platsåterlämnande före 1 augusti i % av båtplatsavgift 20% sek 
Extra uppläggningsavgift efter sista gemensamma sjösättningsdag (sek per dygn om ej 
annat avtalats) 50 sek 
Flyttning av båt, administrativ avgift 500 sek 

Slipavgifter     

Extra sliptagning     
- sjösättning inom 2 timmar 800 sek 
- sjösättning efter 2 timmar eller nästa dag, tillkommer 300 sek 
- sjösättning nästa dag tillkommer 500 sek 

Rampavgift med egen trailer     
- vid ordinarie sjösättning/uppdragning 0 sek 
- övrig tid 300 sek 

Övriga avgifter     
Extra avgift för medlem utan nautisk kompetens, årlig 500 sek 
Bastuavgift Idskär (medlem/icke medlem) 30/60 sek 
Vimpel 100 sek 
Avgift verkstad, årligen 300 sek 
Avgift skåp, årligen 150 sek 
Förseningsavgift båtägare (avgift betald efter förfallodag) 250 sek 
Nyckeldeposition, per nyckel 400 sek 
Avgift, utebliven arbetsplikt 500 sek 
Avgift, utebliven vakttjänst 500 sek 
Avgift, ej tecknande av arbets- eller vakttjänst enligt reglerna 500 sek 
Avgift, täckning av båt efter sista datum 500 sek 
Avgift vid klubbtäckning av båt som ej är täckt i tid 2000 sek 

Avgift, ingen medhjälpare vid sjö- eller torrsättning 500 sek 

Gäststuga, per vuxen medlem och dygn 100 sek 

Avgifter, ej medlemmar     
Gästavgift Idskär, per båt 180 sek 
Elavgift Idskär, per båt 100 sek 
Gäststuga Idskär, per dygn 500 sek 
Uppläggningsavgift efter sista gemensamma sjösättningsdag, per dygn 100 sek 
Bryggplats, per dygn 150 sek 
Användande av motorlyft eller bojeka 200 sek 
Rampavgift med egen trailer 300 sek 

 


