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Avgifter 2021 i ABK
(vinteravgifter avser vintern 2021-2022)

Pos Medlem
med

nyttj.rätt

Medlem
utan

nyttj.rätt

Ej
medlem

Kommentar

1 500:- 500:- - Medlemsavgift i ABK. Avser kalenderår. Skall ALLTID betalas av den som vill vara medlem, oavsett nyttjande av tjänster enl
nedan eller ej .
Skall också ALLTID betalas av nyttjanderättsinnehavare så länge nyttjanderätten innehas.

2 1800:- 3900:- -
Paketpris Driftsavgift för båt som sjösätts via ramp, per sommar.
Avgifter inkluderar medlemsavgift, sjösättning / upptagning via ramp samt sommaruppställning av båtvagn.
Arbetsdag 1 st. på vår och 1 st på höst skall fullgöras av samtliga.
Vaktnatt 1 st. på vår och 1 st på höst skall fullgöras av samtliga.

3 3500:- 5500:- -
Paketpris Driftsavgift för båt som sjösätts via travers, per sommar.
Avgifter inkluderar medlemsavgift, sjösättning / upptagning via travers, trucktjänst, nyttjande av mastkran samt
sommaruppställning av båtvagn.
Arbetsdag 1 st. på vår och 1 st på höst skall fullgöras av samtliga.
Vaktnatt 1 st. på vår och 1 st på höst skall fullgöras av samtliga

4
4.1
4.2
4.3
4.4

1000:-

250:-
1000:-

1200:-

250:-
1000:-

1500:-
250:-

1000:-

Lyfttjänster
Traverslyft per gång. Avgiften inkluderar lyft, mastkran samt trucktjänst.
Traverslyft per gång ej medlem .
Tilläggsavgift om lyft sker utanför schemalagd tid.
Avgift vägning av båt i travers.

5 1000:- 1000:- - Avgift för frånvaro under arbetsdag. Minst en dag vår och en dag höst skall fullgöras av samtliga.

6 1000:- 1000:- - Avgift för frånvaro under hamnvakt. Hamnvakt skall fullgöras enl. schema som fastställs årsvis.
Vaktnatt 1 st. på vår och 1 st på höst skall fullgöras av samtliga.

7 100:-

1000:-

100:-

1000:-

200:-

1000:-

Nyttjande av upptagningsrampen per tillfälle.
OBS att fritt nyttjande av rampen ingår i avgift enl. pos. 2 för den båt som erlagd driftavgift.
Årsavgift Vattenskotermedlem med fritt nyttjande av ramp för den som erlagt årsavgift (Ingen vakt eller arbetsdag)

8
8.1 50:- 100:- 250:-

Mastkran
Nyttjande av mastkran vid ETT tillfälle.

9
9.1
9.2

100:-
200:-

200:-
200:-

-
-

Förvaring av mast.
Per vinter.
Per sommar.

10
10.1

10.2

10.3

800:-

2000:-

700:-

2000:-

2000:-

700:-

-

-

-

Uppställning av båt på land.
Per vinter. Avgiften inkluderar förvaring av mast i mastställ samt förvaring av båtvagn under sommaren

Avgift om båt ej är borttagen från vinteruppställning senast 1 juni.

Förvaring av båtvagn per säsong

Uppställning får endast ske enligt anvisningar. Avgiften inkluderar den vagn båten står på och vagnen skall vara tydligt
märkt med båtägarens namn och telefonnummer.

11 2:50 2:50 - El. Avgift för större utnyttjande av el per kwh. Enligt mätare eller enligt överenskommelse.

OBS: Att för kolumnen "medlem med nyttjanderätt" endast gäller för den som innehar nyttjanderätt till båtplats vid
brygga och / eller nyttjanderätt till plats i båthus.

OBS: För tjänster som saknar belopp i kolumnen ”ej medlem” så gäller att medlemskap i ABK krävs för att få nyttja
tjänsten, dvs medlemsavgift enligt pos. 1 skall vara betald innan tjänsten kan nyttjas.

Tänk på:
Alla avgifter skall betalas i förskott.
Var noga med att ange avsändare.
Ange tydligt vilka punkter inbetalningen avser.
Kontrollera att Du använder rätt kolumn i tabellen.
ABK:s plusgirokonto är 83 23 61-0.  Alt. Swish 123 199 78 81

Vid tveksamheter angående avgifterna kontakta kassören eller ordförande:
Kontaktuppgifter hittar du på https://alnobatklubb.com/kontakt


