
Avgifter i Södertälje Båtklubb 2019 

 

 2019-02-13 

-- 

Medlemsavgifter 

 
Engångsavgifter 
 
Inträdesavgift – Senior (över 19 år) och båtägare            1 500:- 
(dvs när medlem registrerar sitt första båtägande i klubben) 

    
Nyckelbricka – Grind (deposition)                             300:-/bricka 
   

Årsavgifter 
Medlemsavgift – funktionär                                   100:- 
Medlemsavgift -  Senior (över 19 år)        300:- 
Medlemsavgift -  Ungdom (tom 19 år)                                 100:- 
Båtägaravgift  (för båtägare utöver medlemsavgift)             600:- 
 
Utöver Senior och Ungdom finns Ständiga medlemmar och Heders-
medlemmar. Dessa är befriade från medlemsavgifter men betalar 
båtägaravgift. Klubbens valda funktionärer är i växlande utsträckning 
befriade från klubbavgifter. 
 
Uppsägning av medlemskap skall skriftligen anmälas till Styrelsen. 
Tillvägagångssätt anges i § 11 Stadgar för Södertälje Båtklubb. 

                                                                                                        

 
Hamn- & varvsavgifter 
 
Hamn- och varvsplatser är personliga och knutna till medlemskap i SBK. 
Utlån och/eller uthyrning utan styrelsens medgivande är inte tillåtet. 
Medlem och gästande båtägare förutsätts medge att båt, på varv eller i 
hamn, flyttas om så är nödvändigt. 
 
Önskemål om sommar- och vinterplats är bindande. För sent inkomna 
uppsägningar av sommar- och vinterplats kan resultera i att båtägare får 
betala plats utan att utnyttja den. Styrelsen förbehåller sig rätten att 
besluta i sådana fall. 

 

Båtar / Varvsavgifter 
 
Sommarplats på land 
  
För Trailerbåt (på egen trailer och på anvisad plats)        1 300:- 
(Trailern skall vara försedd med namn och telefonnummer och eventuell 
nyckel till trailern bör finnas tillgänglig på Styrelsens kontor).  

 
För annan båt än Trailerbåt (i Skjul eller på Hamnplan) krävs årligt 
skriftligt godkännande av styrelsen. Ansökan om sommarplats på land, 
som längst från och med 1 juni till och med första upptagningsdag, skall 
göras i god tid före sedvanlig sjösättning eller senast 1 maj. 

 
För godkänd sommarplats på land är avgiften: 
                       1:a sommaren                   1 300:-    
                      2:a sommaren                   2 600:-    
                                                3:e sommaren                   5 200:- 
 

Maximal tid på land är 3 år, sedan skall båten ovillkorligen 
sjösättas på sedvanligt sätt eller fraktas bort från klubbens 
område. 
 
Sommarliggare på land, som vill behålla sin ”sommarplats vid 
brygga”, skall också betala hamnavgift. Den som inte vill betala 
hamnavgift får i stället ställa sig i kö för sommarplats vid 
brygga.  
 
Kostnad för ej begärd sommarplats på land är           100:-/dygn 
(och beräknas från och med 1 juni till sjösättning eller max till första 
upptagningsdag)    

 
Vinterplats på land 
  
Friliggande båtar på varvsplan                                 37:- per kvm 
(beräknas på (båtens bredd + 0,8 m) * (båtens längd + 0,8 m )* pris/kvm) 

 
Båtar i skjul                                                               50:- per kvm 
(beräknas på skjulets djup * skjulets bredd * pris/kvm) 
 

 
 

Båtar / Hamnavgifter 
 
Sommarplats vid brygga 
   
Breddavgift                                                                       25:-/dm 
(beräknas per påbörjad breddecimeter mellan bryggbommarnas mitt) 

 
Tilläggsavgift för bommar:  
För 4 meter bom                                    300:- 
För 6 meter bom                                    400:- 
För 8 meter bom                                      500:- 
För 10 meter bom                                    600:- 
För 12 meter bom                                                                700:- 
 

 
Övriga avgifter 
 
SBK vimpel                                    150:- 
(ny medlem får en SBK-vimpel i samband med medlemskapet)  

 
Bomavgift                                                                    300:-/gång 
(frånvaroavgift vid sjösättning/upptagning av bryggbommar, vår/höst)  

 
Truck-/slipavgift             om båten väger < 4 ton         500:-/gång 
                                    om båten väger >= 4 ton         800:-/gång 
(gäller alla vinterliggare utom så kallade Trailerbåtar) 

 
Enskild sjö- eller torrsättning                                    1 000:-/gång 
(utöver ordinarie sjö- och torrsättning där truck/slip används. Truck/slip 
får endast användas av behörig funktionär) 

 
Ej utförd Arbetsplikt                                                      2 000:-/år 
(har båtägare flera registrerade båtar utgår arbetsplikt för var och en av 
dessa). 
 

Ej utförd Vaktplikt                                                          2 000:-/år 
(nattvaktplikt gäller alla båtägare med varvs- eller hamnplats 
på sommaren och är ett nattpass per båt och säsong) 
 
Ett extra vaktpliktspass kan kvittas mot ”Ej utförd Arbetsplikt”. För mer 
detaljerad information kring gällande Vaktplikt- och Arbetspliktsrutiner se 
Klubbens hemsida, Ordningsregler. 

                                                                                                        

 
Kompassen 
 
Hyreskostnad/dygn (Kl 12:00 – Kl 12:00)                         2 000:- 
Depositionsavgift (återbetalas efter godkänd besiktning)         1 500:- 
Korttidshyra, dag/kväll                                                          500:- 
Korttidshyra, dagtid/kväll, utomstående förening ed         1 500:- 
 
För hyra av lokalen krävs medlemskap i minst 1 år och en minimiålder 
på 20 år. För hyra mer än en gång per år krävs särskilt godkännande. 
                                                                                                        

 
Slandö Kalv     

                                               
Medlem med båt registrerad i SBK får utnyttja Slandö Kalvs bryggor utan 
att betala hamnavgift. Båten skall dock ha giltig dekal, på mast eller 
vindruta, som visar att årets debiterade klubbavgifter är betalda. Övriga 
skall betala enligt tabell. 
 

Högsäsong: 
Båt dygnsavgift                                                                    150:- 
Båt dagavgift                                                                          50:- 
Tält dygn                                                                              150:- 
Elavgift                                                                          50:-/dygn  
Bastu                                                                         200:-/timme 
Dusch                                                                            10:-/gång 
Gäststuga                                                                      80:-/dygn   
Lågsäsong: 
Båt dygnsavgift                                                                      50:- 
Båt dagavgift                                                                          30:- 
 


