
 

 

 

 

Välkommen till en ny båtsäsong! 
 

Observera att avgiften ska vara betald 

senast den 15 mars 2017.  Den som inte 

betalt då tilldelas inte båtplats. Många står 

i kö för båtplats. Avgiften är beräknad 

efter den båt du hade förra säsongen eller 

efter att du anmält något annat.  

 

Om Du har bytt båt: Kontakta hamn-

kapten genast så underlättas planeringen. 

Plats för större båt än tidigare kan inte 

garanteras.  

 

Båtplatslista, vaktlista, nycklar (till 

nytillkomna båtplatsinnehavare) samt 

dekaler (till båt och bil) sänds till båtplats-

innehavare före hamnens öppnande. 

 Har Du önskemål om nattvakt något 

särskilt datum, så anmäl detta på 

hemsidan: 

http://www.bjorkviksbatklubb.com 
 

Kontrollera att adressen på avin är rätt. 

Meddela oss ändring via brev eller via 

hemsidan.  

 

För Dig som betalar:  

Ange avinummer. Resterande uppgifter: 

(M/S), bredd, längd och djup (i meter med 

två decimaler),  båttyp och e-postadress 

skickar Du till Björkviks Båtklubb,  
c/o Ingarö Kontorstjänst AB 
Odelbergs Väg 9 

134 40 Gustavsberg eller 

info@bjorkviksbatklubb.com  

om du inte lämnat dem redan.  

 

Nyckel skall återlämnas om Du inte 

längre har båtplats. Ej återlämnad nyckel 

debiteras som bortkommen = 2000 kr. 

 

OBS! Det är en tredjedel av 

medlemmarna som ännu inte fyllt i 

registerblanketten som sändes ut i höstas. 

För att vårt medlemsregister i Svenska 

Båtunionen ska bli uppdaterat behöver vi 

era uppgifter om födelsedatum, 

kontaktuppgifter (bl a e-mail) , båt och 

försäkring m m.  

Blanketten ”Lämna uppgifter” finns på 

hemsidan. 
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Nya båtplatsinnehavare som ej erlagt den extra utdebiteringen 2013 

(5000 kr) ska göra detta vid tilldelning av båtplats.  

Vinterplatsavgiften är halva sommarbåtplatsavgiften och betalas efter 

det att du kollat med hamnkaptenen att det finns plats.  

Avgiften ska vara betald innan upptagningen. 

 
 Medlemmar utan båtplats (avgiftsklass 0): För Dig som INTE 

önskar båtplats i år - betalar 500 kr i årsavgift. Önskar Du inte kvarstå 

som medlem meddela detta. Ej betald medlemsavgift innebär att Du inte 

längre är medlem i Björkviks Båtklubb. 

 
   För Dig som önskar båtplats - betala det belopp som är förtryckt 

på inbetalningskortet! 
   Observera att det är hamnkapten som tilldelar båtplatser. Du skall alltså 

inte göra val enligt nedanstående tabell. Den båtplats Du tilldelas 

kommer att meddelas i utskicket som sänds ut före hamnens öppnande. 

 

Avgifts- Båtplats Båtplats- Arbets- Års- Totalt 

klass  avgift avgift* avgift  

1 601 - 634  2 370 400 500 3 270 

2 301 - 309 

320- 330 

334 - 338 

401 - 440 

501 - 536  

2 700 400 500 3 600 

3 102 - 109 

310 - 317 

3 030 400 500 3 930 

4 318 - 319 

331 - 333  

3 360 400 500 4 260 

5 101 

110 - 121  

3 690 400 500 4 590 

* Halva arbetsavgiften på 200 kr återfås efter utfört arbete i hamnen 

under våren och den andra halvan efter arbetsdagen i höst, alternativt 

efter överenskommelse med hamnkapten/hamnfogde.  

 

Övriga avgifter 
För helt nya medlemmar: Inträdesavgift = 13 000 kr  

Vid köp av medlemskap: Registreringsavgift = 3 500 kr 

Missad nattvakt, ej följt föreskrifter etc. = 1 250 kr 

Bortkommen nyckel: 2 000 kr 

Ny båtdekal: 250 kr 

 

  OBS! BETALA SENAST den 15 mars 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags att betala - Båtsäsongen 2017 

SWEDBANK 

5673-7232 
Björkviks Båtklubb 

 

http://www.bjorkviksbatklubb.com/
mailto:info@bjorkviksbatklubb.com

