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Författare 

 

Anders Sylvan 

Mottagare 
 

Medlemmar, Intresserade 
 
 

Avgifter 2020 
 

Medlems-/årsavgift  800 kr /år 
Inträdesavgift (inkl. Nyckel och ”Tag”)  1.500 kr 
Överlåtelseavgift, säljarens avgift vid ägarbyte av båthall 1.000 kr 

 
Förråd 1,25 m x 1,75 m                                                                         400 kr /år 
Litet förråd                                                                                             300 kr /år 
Mastplats                                                                                                250 kr /år 
Hyra av klubbstugan, för projektor tillkommer 125 kr  300 kr /tillfälle (max 6 tim.) 
Varmhallen  500 kr /vecka + elförbrukning 
Elavgift för inkopplad elsladd uteplats eller båthall utan mätare 2 000 kr/perioden oktober-april 
Avläsning av medlems Elmätare (om klubben läser av)  500 kr 
Traktorlån till varvet (max 2 tim)    200 kr /tillfälle 
Traktorlån till Nyköpings Hamn (max 3 tim)    300 kr /tillfälle 
Traktorlån, utanför området (max 4 tim)  150 kr /påbörjad timme 
Traktorlån, kortare tillfällen inom området   50 kr /tillfälle 
Arbetsplikt, avgift för att avstå arbetsplikt 1.000 kr /tillfälle (halvdag) 
Båtvagnsuppställning, på anvisad plats  200 kr /max 6 mån 
Lyftok (travers) 200 kr /tillfälle 

Klubbens båtvimpel                                                        150 kr /st. 
 

”Tag” för öppning av grindar 500 kr /2 st. 300 kr/st. 
Ersättning av trasig eller borttappad tag  50 kr /st. 
Extranycklar alt borttappad nycklel 500 kr /st. 
Nyckelansvarig: Lars Olov Ström tel: 070-310 91 22 

 

 
 

Avgift Båthallar 528 kr i Grundavgift + 30 kr/ kvm 
(Hall med egen elmätare 428kr, El debiteras med verklig förbrukning dock minst 100kr) 

 

 
 

Avgifter Uteplatser 528 kr i Grundavgift + 14 kr/ kvm 
(Uteplats med elmätare 428kr, El debiteras med verklig förbrukning dock minst 100kr) 

 

 
 

Sommaravgift (ej sjösatt 31/8) Första året; 1.000 kr, andra året; 2.000 kr, tredje året; 4.000kr, o.s.v. 
(Utöver platshyran) 

 
Vinteravgift, om platsen inte används för båtuppläggning, 400 kr/år (Utöver platshyran) 

 
 
 
 
 
 

Besök-/Postadress 

Pontongatan 4 
611 64  NYKÖPING 

Telefon/Jourtelefon 

070-781 82 99 
E-post 

info@brandholmen.se 

Internet 
www.brandholmen.se 

Bankgiro 

5109-1189 
Org nr 

819000-5952 


