
 
Pukaviks Båtklubb 

AVGIFTER 2023  
   
Medlemsavgift   Familj och enkelansluten vuxen, 500 kr.  

Enkelansluten ungdom, hemmaboende ungdom och studerande över 20 år 
upp t.o.m. 26 år, 100 kr.   

Båtplatsavgifter  
  

Grundavgift  
Kan betalas som kontantinsats eller avbetalning; blir fastlagt genom avtal. 
Avtalet ge rätt till båtplats under 10 år. (se dokumentet ”Vilket avtal vill du 
ha?”) 
Flytbryggor (större båtar) 
-Grundavgift Avtal 1: 1.500sek (betalas årligen senast 31.mars) 
-Grundavgift Avtal 2: 10.000sek- (summan minskas med 1.000sek varje år) 
Boj-platser (mindre båtar); avtal krävs, men ingen grundavgift. 
------------------------------------- 
Årlig avgift flytbryggorna:  
60 kr/dm (dock minst 1500 kr) (räknas på båtens bredd); avtal krävs. 
Långsidesplats: 325 kr/meter (räknas på båtens längd); avtal krävs.  
Årlig avgift småbåtsbryggan: 
750sek, 1050sek, 1350sek; avtal krävs. 
------------------------------------- 
Avgift för båtar av nya medlemmar 
- innan 1. September: ordinarie båtplatsavgift (se ovan) 
- från och med 1. September gäller gästplats-avgifterna fram till upptagning (se 
gästplatsavgift längre ner) 

Rampavgift för medlemmar: ingen avgift 
för icke medlemmar: 100 kr per användning (upp eller ner) 

Vinteruppställning  (Okt-April) 50 kr per påbörjad halvmeter, räknat på båtens längd. Disponibel 
yta: Båtens LxB +ca 60 cm runt om, önskas större utrymme tas detta från fall 
till fall (Hamnkommittén).  
Avgift för båtar som upptar båtplats under vintern betalar samma taxa som för 
vinterförvaring på hamnplan. 

Sjösättning, upptagning eller 
omflyttning av båten med 
båtklubbens truck   

Ordinarie dagar 400 kr. 
För icke ordinarie dagar tillkommer 200 kr (skall undvikas så mycket som 
möjligt).  
För båtar utan fast sommar eller vinter-plats tillkommer 200 kr. 

Bottentvätt För medlemmar 100 kr. 

Låsbricka (”tagg”) För medlemmar 120 kr. (Vägbom, Röda Stuga, Varvsbyggnad) 

Hyra klubbstuga  För medlemmar som själva skall nyttja stugan: 
- Högsäsong (1/5 till 15/9):  3000 kr/vk. 
- Lågsäsong (16/9 till 30/4):  Hyra av hela klubbstugan över en helg 

(lördag+söndag) 500 kr, övriga dagar 150 kr/dygn.  
- Hyra av Gula Stugan under ”Sweden Rock ”helg: 10.000:-/vk.  
- Övernattning för deltagare vid arbetsdagar gratis, annars 50 kr/person och 

natt och bädd (vid flera gäster). 
Stugan ska städas av den som hyr.  
 



 
Hyra varvet  Varvet får enbart utnyttjas av medlemmar och utnyttjande sker enligt 

regelverk för varvet.  Avgift för uppställning av egen båt i varvet enligt särskild 
prislista, se bilaga.  
Avgift för arbete som utförs i varvet och som ej rör egen båt som förvaras vid 
PBK:s brygga: 500 kr/halvår.   
Eventuell uppställningsplats/er skall godkännas av styrelse eller hamnansvarig.  

Elanvändning under vintern  Endast den som har avtalat med styrelsen får ha el uppkopplad till båten 
under vintern, avgift 3,50 kr per kWh. Elmätare ska vara kopplad. (Gäller ej 
tillfällig uppkoppling vid aktivt arbete på båten.) 

Utebliven arbetsinsats  125 kr/tim (max 12 tim/år)   

Gästplats  200 kr/dygn de första 7 dagarna. Därefter 50 kr per dag (inklusive el.)  
Sjösatta vinterliggare utan båtplats och ej bortseglade efter 14 dagar: Avgift 50 
kr per dag inklusive el (endast efter överenskommelse med Hamnansvarig).   

 

Medlemsavgift skall vara betald före årsmötet för att erhålla rätt att rösta. Båtplatsavgifter samt sjö- och 
torrsättning skall betalas enligt förfallodag angiven på faktura, för att inte riskera att platsen överlåts till 
annan.  Påminnelseavgift: 150kr 
     
  



 
  

AVGIFTER 2023 

  

        Bilaga avgifter  

            
          
  
Varvshyra:  

          
 Dygn     Dygnskostn    Kostnad     Ack.sum.   

1 50 kr  50 kr     
2 50 kr  100 kr     
3 50 kr   (3x=)150 kr   150 kr   
4 25 kr       
5 25 kr       
6 25 kr       
7 25 kr    (4x=) 100 kr  250 kr   
8 30 kr       
9 30 kr       
10 30 kr       
11 30 kr       
12 30 kr       
13 30 kr       
14 30 kr      (7x=) 210 kr   460 kr   
15 40 kr       
16 40 kr       
17 40 kr       
18 40 kr       
19 40 kr       
20 40 kr       
21 40 kr       (7x=) 280 kr  740 kr   
22 55 kr       
23 55 kr       
24 55 kr       
25 55 kr       
26 55 kr       
27 55 kr       
28 55 kr       (7x=) 385 kr      1 125 kr   
29 75 kr       (1x=) 75 kr         1 200 kr   

  
Priset för varvshyran är sänkt för att göra utnyttjandet mer attraktivt för medlemmarna, 
samtidigt som en tidsbegränsning önskas. Priserna gäller då man tar in sin båt i varvet.    


