
   

  Avqifter 2022  
Engångsavgifter  

  

  Inträdesavgift   
 När medlem registrerar sitt första båtägande i 

klubben, gäller ej segeljolle, kanot eller roddbåt med 

motor - max 10hk.  

          2 000,00 kr  

  Nyckelbricka - Grind   
 (Brickan är personlig och får ej överlåtas)  

              312,00 kr   

  Elmätare / månad. Exkl förbrukning                 52,00 kr  

  Elförbrukning / kw  
 Årsavgifter  

 3,00 kr  

  Medlemsavgift - funktionär                416,00 kr  

  Medlemsavgift - Senior (över 19 år)                 416,00 kr   

  Medlemsavgift - Ungdom (tom 19 år)                208,00 kr   

 
 Båtägaravgift (för båtägare utöver medlemsavgift)  

              624,00 kr   
 Utöver Senior och Ungdom finns Ständiga 

medlemmar och Heders- medlemmar. Dessa är 

befriade från medlemsavgifter men betalar 

båtägaravgift.  

 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.  

 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 1 maj - 30 september  

 Samma beräkningsunderlag som vinterhyra 

gäller.  

 



 

 Sommarliggare på land, har ingen rätt att behålla sin 

bryggplats utan får på nytt ställa sig i kö.  

   

 
 Avgift / dygn för ej beviljad sommarplats på land  

 Vinterplats på land 1 oktober - 30 april  

               100,00 kr   

 
 Friliggande båtar på varvsplan / kvm  
 (beräknas på (båtens bredd + 0,8 m) ” (båtens  
Iängd + 0,8 m ) X pris/kvm)  

               49,00 kr  

 
 Båtar i skjul / kvm  
 (beräknas på skjulets djup * skjulets bredd ” 

pris/kvm)  

 Båtar/Hamnavgifter  

 Sommarplats vid brygga  

               62,00 kr  

  Breddavgift / decimeter  
 (beräknas per påbörjad breddecimeter mellan  
bryggbommarnas mitt)  
 Tilläggsavgift för bommar  

               32,00 kr  

  För 4 meters bom               416,00 kr  

  För 6 meters bom               520,00 kr  

  För 8 meters bom               624,00 kr  

  För 10 meters bom               728,00 kr  

  För 12 meters bom  

 Övriga avgifter  

             832,00 kr  

 
 SBK-vimpel  
 (ny medlem får en SBK-vimpel i samband med 

medlemskapet)  

             156,00 kr  

 

 Bomavgift / tillfälle  
 (frånvaroavgift vid sjösättning/upptagning av  
bryggbommar, vår/höst)  
 Miljöavgift kan påföras om vite från myndighet 

uppkommer som kan härröras till medlems 

underlåtenhet att följa Sbk´s miljöpolicy. Kostnader 

och eventuella böter överförst i sin helhet till medlem.  

 Truck-/slipavgift  

             520,00 kr  

  om båten väger <4 ton / tillfälle               520,00 kr  

 



  om båten väger ≥ 4 ton / tillfälle  
 (gäller alla vinterliggare utom så kallade 

Trailerbåtar)  

 Enskild sjö- eller torrsättning / gång  

             832,00 kr  

 

 (utöver ordinarie sjö- och torrsättning där truck/slip 

används. Truck/slip får endast användas av behörig 

funktionär)            1 040,00 kr  

  Av hamnkommitten flyttad båt                     -  kr Se truck-/slipavgift 

  Lyft för bottentvätt / tillfälle               312,00 kr  

 
 Ej utförd vaktplikt / år  
 gäller samtliga båtägare och är f.n. ett nattpass på 

sommaren.  

 Kompassen  

          3 120,00 kr  

  Hyreskostnad/dygn, båtägare och funktionär            1 040,00 kr  

  Korttidshyra, dag/kväll               520,00 kr  

  Utomstående förening eller dylikt/tillfälle  

 Slandö Kalv  

 Medlem med båt registrerad i SBK får utnyttja  
Slandö Kalvs bryggor utan att betala hamnavgift.  

          2 600,00 kr  

Båten skall dock ha vimpel och giltig dekal som visar 

att årets debiterade klubbavgifter är betalda. Övriga 

skall betala enligt tabell.  

 Högsäsong  

  Båt/dygn               160,00 kr  

  Båt/dag                     -  kr 

  Tält    
 Avgift för tält varierar på om du tillhör en  
betalande båt eller om  du har tältet som 

huvudsaklig övernattning.    

 

  Tält max 4 personer                100,00 kr  

 
 Tält max 2 personer tillhörande betalande båt.  
                    -  kr  

  El/dygn                 50,00 kr  

  Bastu/tim (medlem 100:-)               200,00 kr  

  Dusch                 20,00 kr  

  Gäststuga/dygn               200,00 kr 
 Lågsäsong  

 

  Båt/dygn                 50,00 kr  

  Båt/dag                     -  kr  

 


