
Förslag till avgifter för Lidingö båtklubb 2021 

Medlemskategorier 

1. Medlem med båtplats. Är en medlem som äger  eller är huvudman för en båt och har 

en hamnplats och/eller vinterplats i LBK.  

 

2. Medlem utan båtplats. Är en medlem som inte äger en båt alternativt är delägare i 

en båt som har hamnplats och/eller vinterplats i LBK.  

 

3. Familjemedlem. Familjemedlemmar avser make, maka, sambo och barn som är 

skrivna på samma adress som medlem med båtplats eller medlem utan båtplats 

alternativt hedersmedlem. 

 

4. Hedersmedlem. Utses av årsmötet och är befriad från årlig medlemsavgift men 

erlägger avgifter för hamnplats och vinterplats.  

Medlemsavgifter 

Medlem med båtplats = 700 kr/år 

Medlem utan båtplats = 700 kr/år 

Familjemedlem = 200 kr/år 

Hedersmedlem= 0 kr/år 

Avgifter för hamnplatser och vinterplatser 

Alla medlemmar som erhåller en sommarplats och/eller vinterplats ska betala en 

inträdesavgift på 5 000 kr för första båtplatsen som medlemmen får. Ytterligare båtplatser 

debiteras också med 5 000 kr per plats. 

1. Hamnplats vid Y- bom = 1 000 kr + 750 kr + 7,50 kr per cm båtbredd. 

 

2. Hamnplats vid boj = 750 kr + 7,50 kr per cm båtbredd. 

 

3. Sommarplats på land = 1 000 kr + 750 kr + 7,50 kr per cm båtbredd. 
Medlem som erhållit tillstånd att kvarligga på land erlägger första året avgift enligt ovan. 

Nästföljande år erlägges avgift enligt ovan. Efter år två dubbleras avgiften för varje år båten 

kvarligger på land. 

 

4. Vinterplats på land. Fast avgift inklusive torr- och sjösättning på ordinarie dag 750 kr. 

Avgift för vinterplats på land 75 kr per kvm (båtlängd x båtbredd).  

 

5. Vinterplats i sjön vid brygga = Fast avgift 750 kr samt 75 kr per kvm (båtlängd x 

båtbredd). Kostnad för el samt hyresavgift till Lidingö stad tillkommer. Vinter-el för 

uppvärmning av båt, (avtal krävs) fast avgift 350 kr + förbrukning Tariff + 10 % 

 



6. Jolleplats, (max 1,5m x 3,2m)     300 kr/år  

 

Övriga avgifter 

 

7. Skåp      300 kr/år  

 

8. Extra klubbnyckel     300 kr 

 

9. Standert     150 kr 

 

10. Båttrailer, straffavgift vid ohörsamhet   750 kr  

 

11. Friköpt vaktpass     1 500 kr/pass  
(medlem är skyldig att göra två pass per år) 

 

12. Sviket vaktpass     3 000 kr/pass 
(medlem är skyldig att göra två pass per år) 

 

13. Friköpt arbetsplikt går ej 

 

14. Ej utförd arbetsplikt    1 000 kr 

 

15. Försenings-/ påminnelseavgift för räkning ej betald i tid  60 kr 

Påminnelseavgift utöver en    60 kr 

 

16. Båt som kvarligger i sjön under vintern utan styrelsens tillstånd 

erlägger utöver faktiska merkostnader   5 000 kr 

 

 

Avisering av medlems- och hamnplatsavgift sker normalt i mars och ska vara betald sista 

april. 

Avisering av vinterplatsavgift sker normalt i september och ska vara betald sista oktober. 


