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Styrelsens förslag för avgifter  
 
Föreningsavgift 
Styrelsen föreslår höjning från 1400 kr/år till 1650 kr/år.  

Vattenavgift på 75 kr/år, oförändrat (75 kr ingår i 1650 kr) 

Motivering: Flertalet poster har höjda kostnader såsom el, underhåll av vägar.  

Vattenavgift 
Oförändrade avgifter: 

Primäranvändare: 650 kr/år 

Sekundäranvändare: 200 kr/år 

Avgift för utebliven deltagande på arbetshelg 
Oförändrade avgifter: 

En dag: 200 kr  

En helg: 500 kr 

Höjd avgift för utebliven deltagande: 

Både höst- och vårhelg: höjning från 1 200 kr till 2 000 kr/verksamhetsår 

Motivering. Ett av syftena med arbetshelgen är att vi skall träffas och umgås. Med goda relationer 
har vi bättre möjligheter att hantera gemensamma frågor. De flesta medlemmar deltar någon av 
årets fyra arbetsdagar. Genom att använda avgiften som styrmedel, tror styrelsen att motivet ökar 
att delta på någon av de fyra dagarna. 

Båt- och bryggavgift 
Idag har vi tre kategorier: 

Endast plats i sjöbod: 100 kr/år 

Liten båt: 200 kr/år 

Stor båt: 400 kr/år 

Förslaget är att lägga till en kategori samt höja avgifterna. Idag baseras avgiften på storlek av båt, 
förslag är att istället avgiftsbelägga platserna. För lista med bryggplatser se hemsidan 
Bryggor/Bryggplatser 2018. 

Endast plats i sjöbod: 100 kr/år. Oförändrat 

Liten båtplats (plats 1-2 samt 22-24): 300 kr/år 

Mellanstor båtplats (plats 3-9, 15-21 samt 25-26): 500 kr/år 

Stor båtplats (plats 10-14 och plats 27): 700 kr/år 
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Motivering: Båtarna tenderar att bli större och större och de yttre platserna blir mer åtråvärda. Det 
är rimligt att en stor båt som kräver mer djup, belastar bryggan mer och tar mer plats också betalar 
mer än lilla roddbåten som ligger långt in.  

Förseningsavgift 
Styrelsen föreslår att vi inför en förseningsavgift som utgår om betalningspåminnelse måste skickas 
ut. 

Förslag 60 kr/påminnelse. 

Motivering. Kassören tvingas lägga ner onödigt mycket tid på att jaga in betalning av avgifter. 
Kassören behövde skicka flertalet påminnelsemail för att få in senaste årets betalningar. 

 

 


