
 

Avgifter 2022 
 
Klubbens kostnader fördelas solidariskt ut på dess medlemmar, baserat på nyttjande enligt 
nedanstående: 

1. Inträdesavgift 2000 kr 

2. Årsavgift 500 kr 

3. Vinterplatsavgift för båt på bock/stötta, samt mast (per m2 utnyttjad yta 
avrundad uppåt till hela m2) 
Vinterplatsavgift för trailerbåt (per m2 utnyttjad yta 
Avgiften beräknas efter båtens totala längd och bredd, inklusive peke / 
badplattform, med formeln [(längd+1) × (bredd + 0,8)] m2. Lägsta debitering 
1000 kr. Vinterplatsavgift refunderas ej efter 1 juli. 
Uppställning av båthus eller trailer får endast göras med tillstånd från 
Stocksunds Båtklubb. Avgiften för utnyttjad yta beräknas då efter husets / 
fordonets totala längd och bredd med samma formel.  

95 kr/m2 
 

120 kr/m2 

4. Upptagnings- resp. sjösättningsavgift  för bockbåt 
per gång med traktorhjälp, för egen trailer 

1200 kr 
600 kr 

5. Uppställningsavgift för trailer på hamnplan sommartid 1000 kr 

6. Bryggplatsavgift 
Bryggor och kaj med privat bojförtöjning, beräknas efter båtens bredd + 0,3 
meter. Bryggor med bom eller klubbägda bojar, beräknas efter platsens 
bredd. Bryggplatsavgift refunderas ej efter 1 maj. 
Deposition för bom och klubbägd boj. 
Efter skriftlig begäran att få lämna bryggplatsen betalar Stocksunds Båtklubb 
tillbaka det deponerade beloppet, så snart platsen åter blivit uthyrd. Ingen 
ränta. 

1000 kr/lpm 
 
 
 

9000 kr 

7. Svajplats vid egen boj. Plats anvisas av klubben. 1000 kr 

8. Tillfällig förtöjning / gästplatsavgift per dygn (ej medlem).  
Bokning sker via hemsidan. 
Tillfällig förtöjning / gästplatsavgift / låneplats / delsäsong, per dygn 
(medlem). Dock ej mer än vad ordinarie säsongsplats kostar. Medlem fritt 2 
veckor. 

100 kr 
 

50 kr 

9. Uppläggningsplats per dygn: 1 juni - 31 augusti. 
Medlem fritt i tio dygn. 

100 kr 

10. Vinterplats vid brygga i klubbhamnen. (Endast medlemmar). 1500 kr 

11. Tillfällig vinterplats vid brygga i klubbhamnen under isfri tid 20 okt - 31 mars. 
(Endast medlemmar). 

750 kr 

12. Uttag av elkraft under mer än två dygn, startavgift. 
Deposition för mätare. 
Förbrukningsavgift per kWh. 

50 kr 
200 kr 

1 kr 

13. Utebliven eller för sen ankomst till arbetspass. 500 kr 

14. Administrationsavgifter 
Påminnelseavgift vid sen betalning  
Manuell bokning genom kassörens försorg 
Pappersfakturaavgift, undvikes genom att uppdatera epostadress på ditt 
konto på www.stocksundsbk.se 

 
50 kr 

200 kr 
50 kr 

15. Båttvätt på klubbdagar 50% rabatt 
Båt < 7 m 
Båt > 7 m 

 
375 kr 
500 kr 


