
Avgifter för 2016 Tyresö Strands Båtklubb kr/år 

Klubbmedlem Inträdesavgift Återfås inte vid utträde ur klubben 1900 

Medlemsavgift vuxen Fr.o.m. man fyller 19 450 

Medlemsavgift ungdom T o m man är 18 150 

    

Klubbmedlem Bryggplats Basavgift 500 

Rörlig avgift: 
båtlängd*bredd*bredd*30 kr 

 

Svajplats Medlem håller med egen boj 1000 

Vinterplats Basavgift 500 

Rörlig avgift: båtlängd*bredd*90 kr  

    

Klubbmedlem Bojbåt Fast kostnad, minimiavgift 500 

Per ytterligare timme 500 

Deposition nyckel (återfås vid utträde) 250 

Borttappad nyckel  700 

Klubbstandert  250 

    

Klubbmedlem Mobilkran Vid gemensam 
sjösättning/upptagning 

1000 

    

Ej klubbmedlem Vinterplats Per kvadratmeter nyttjad mark 
Obs! ställningsbygge får inte 
avsevärt sträcka sig utanför båtens 
storlek. 

140 

 Användning av ramp eller 
mastkran 

Per gång (högst 150 kr per dag) 150 

   Kr/ggr 

Klubbmedlem Avgift ej fullgjord 

arbetsplikt 

Utebliven obligatorisk arbetsplikt där 

inte akut sjukdom föreligger och 

man inte själv ordnat ersättare 

1000 

Alla Avgift bristfälliga 
förtöjningar, saknad av 
fendrar. 

Förtöjningar som inte är gjorda 
enligt klubbens regler 

500 

Alla Avgift förtöjningar Ej tagit bort förtöjningar 15 
november 

500 

Alla Avgift utebliven städning Båt, utrustning eller skräp kvar på 
uppläggningsplats efter 1 juni 

1000 

Alla Avgift  
-omärkt boj 
-omärkt båt, jolle, 
utrustning, på 
uppläggningsplatsen 

Efter påminnelse via mail/telefon 
som inte gett resultat inom 14 dagar 
där styrelsen utför arbetet för 
korrigering av brist 
Extra avgift samt materialkostnader 

1500 

Alla Avgift  Uppställning av båt eller trailer inom 
klubbområdet utan tillstånd. 

2000 



Rutiner för hantering av avgifter 

Avgifter Rutiner 

Påminnelseavgift för olika 
obetalda avgifter 

När kassören påminner läggs 100 kr till beloppet att 
betala, tydligt redovisat. 

Påminnelseavgift för dåliga 
förtöjningar 

Efter påminnelse från Hamnkaptener, som inte gett 
resultat inom en vecka, meddelar de kassören som 
skickar ut en faktura på 500 kronor 

Avgift för att ej deltagit i 
arbetsplikt som medlem anmält 
sig till 

Medlem kallas via SBU-systemet minst tre veckor före 

arbetsplikt. Hamnkaptener/förrådsmästare prickar av 
deltagare vid sammankallade aktiviteter. De som 
anmält sig men inte infunnit sig utan att ha 
meddelat sig, eller själv ordnat ersättare, får en 
faktura av kassören på 1000 kronor. 

Avgift för att ej borttagna 
förtöjningar 15 november 

Efter påminnelse via mail till alla senast 10 
november tar Hamnkaptenerna bort kvarvarande 
förtöjningar, märker dem, och meddelar kassören 
som skickar ut faktura på 500 kronor med uppgift 
om att båtägaren kan återfå sina förtöjningar av 
hamnfogdarna. 

Avgift för båt eller utrustning kvar 
på uppläggningsplats efter 1 juni 

Om båt ligger kvar på uppläggningsplan trots 
personlig påminnelse meddelar Förrådsmästaren 
kassören som skickar en faktura på 1000 kronor 

Övriga avgifter Förrådsmästare/hamnkapten påminner via 
mail/telefon. Om inget händer inom 1 vecka 
meddelas kassören som skickar ut faktura 

 


