Prislista 2022 Vikarby båtklubb - depositioner
Depositionsslag
Depositioner bommar A-brygga (mot piren)
Depositioner bommar B-brygga, C-brygga och D-brygga
Deposition bom avskrivs med 1/3 del per år. Efter 3 år är klubben ej längre
återbetalningsskyldig för depositionen

Avgift
3 000 kr
4 500 kr

Deposition nyckel till hamnområde/klubbhus (återbetalas vid återlämning av nyckel)
500 kr
Deposition utdebiteras igen om nyckel förloras och måste ersättas.
500 kr
Ej återlämnad nyckel, efter avslutat medlemskap, debiteras förutom deposition med 1000
kr i efterfakturering
500 kr + 1000 kr
Deposition
Arbetsplikt 4 timmars/sommarsäsong
Vaktplikt eller tillsyn tankstation enligt lista/sommarsäsong
Depositioner debiteras årligen om arbetsplikt/vaktplikt ej utförs, i annat fall återbetalas
depositioner vid utträde ur klubben.
Medlemmar som ansluter sig efter 1 augusti årligen blir inte ålagda arbets- eller vaktplikt
innevarande år.

600 kr
800 kr

Prislista 2022 Vikarby båtklubb - avgifter

Avgift

Avgiftsslag
Medlemsavgift Vikarby Båtklubb (även stödjande medlem)

250 kr

Båtplats bryggor och pir
Mindre båtar (korta bommar A-brygga, inkl el
Större båtar (långa bommar B-brygga, C-brygga samt D-brygga) inkl el
Båtplats badflottar vid B, C, eller D-bryggan samt piren/gästhamnen, inkl el

600 kr
1 500 kr
2 500 kr

Båtplats husbåt
Större båtar/husbåtar vid piren/D-bryggan, inkl el
Mindre husbåt vid piren/D-bryggan, inkl el

6 000 kr
4 000 kr

Uppställningsplats inomhus vinter
Uppställningsplats mindre båtar A-brygga
Uppställningsplats större båtar B-brygga, C-brygga) samt D-brygga
Uppställningsplats av fordon, husvagnar etc. (OBS! Medlemmar med båtplats har
företräde)
Uppställningsplats utomhus vinter
Uppställningsplats mindre båtar A-brygga
Uppställningsplats båtar B-brygga, C-brygga och D-bryggan
Uppställningsplats husbåt
Säsongsvis uppställning/camping, husvagnar/bilar eller liknande (maj-sept)
Medlemsavgift Vikarby Båtklubb
Avgift uppställningsplats (inkluderat elavgift)
Säsongsvis uppställning/camping, husvagnar/bilar eller liknande (okt-april)
Avgift uppställningsplats
Elförbrukning för husvagn skall erläggas med särskild avgift:
2021/22 Krävs för uppkoppling ett uppvisande av avläsningsbar elmätare före och efter
säsong vilken avräkning kan ske mot verklig förbrukning, debitering 3 kr/kWh,
alterantivt. (OBS ström stängs av 1 mars 2022)
2022/23 Strömförbrukning stängs av 1 oktober 2022 - 1 maj 2023

600 kr
1 200 kr
1 500 kr

250 kr
500 kr
500 kr

250 kr
6 500 kr

1 500 kr

1 000 kr

