
AVGIFTER MOTALA SEGELKLUBB BELOPP

Medlemsavgift
Enskild medlem 300,00 kr      
Familjemedlemskap 450,00 kr      

Inträdesavgift för båtägare
Avgiften betalas av den som har båt på plan, vid boj eller brygga. I 
avgiften ingår medlemsnyckel. 1 000,00 kr  
Är du redan medlem, skaffar båt och har nyckel betalar du en 
engångsavgift 800,00 kr      

Medlemsnyckel
Avgift 100 kronor återbetals vid utträde 200,00 kr      
Kostnad för medlemsnyckel när original tappats 200,00 kr      

Planhyra 
Planhyra för sommar eller vinter per kvadratmeter 50,00 kr        
Eka eller roddbåt 200,00 kr      
Extra vagn 400,00 kr      

Varvshyra 
Varvshyra september till maj per kvadratmeter          70,00 kr 
Varvshyra juni till augusti per kvadratmeter 70,00 kr        
Hyra av enbart nyckel till varvslokal - per månad 50,00 kr        

Båtägarservice
Tillgång till mastkran, mastskjul, brygga, bunkring av vatten, 
tömning av septitank m.m

       250,00 kr 

Avgift betalas av den som har båt vid boj eller brygga men ej 
vinterförvarar på klubbens område. 

Bryggplats
Plats vid Y-bom stenbrygga 1 200,00 kr  
Plats vid Y-bom jollebrygga 600,00 kr      
Bryggplats med boj 600,00 kr      
Plats vid jollebrygga 200,00 kr      

Förtöjningsgods
Ny bojsten 1 500,00 kr  
Renoverad bojsten 750,00 kr      
Schakel per styck 50,00 kr        
Kätting, dagspris -

Kranlyft
För medlem inom angivna sjösättnings- och upptagningstider -  kr             



För medlem som inte förvarar båt på plan eller i varv - per lyft. 250,00 kr      
För medlem som begär sjösättning eller upptagning utanför 
ordinarie tid - per lyft 500,00 kr      
För medlem vid lyft för reparation, bottentvätt eller deltagande i 
segeltävling -  kr             
För icke medlem - per lyft 750,00 kr      

Förråd
Hylla i Gula huset - per år 250,00 kr      

Sjöbod
Kan inte längre hyras - per år 500,00 kr      

Bryggan
Avgift per dygn utan hamnkaptens tillstånd 100,00 kr      

Ej utförd arbetsplikt
Per icke arbetad timma 150,00 kr      

Klubbhus
Dagtid 700,00 kr      
Kväll  1 900,00 kr  

Vimpel
Klubbvimpel 200,00 kr      


