
KUNGÄLVS
MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP

Nordön 310, 442 75  LYCKE
Telefon: Hamnkontor 0303-22 57 23      Bankgiro 5322-7419

Serviceavgifter KMS år  2022
Gästplatsavgift inklusive el

Se särskilda anvisningar för gästande båtar!

Parkeringsavgifter mm:
Parkeringsavgift upp till 4 dygn löses i P-automaten vid entrén

Parkering för bil

Laddning för elbil

Trailerramp (upp = en gång, ner = en gång)

Kran/Truckavgifter m m:    t o m 4 ton      4 - 6 ton

Lyft 1/4 - 30/11:  

Övriga

Lyft med hamnens fasta kran:

Lyft med egen kran:

Krankort (för egen upptagning med hamnens kran)

Högtrycksaggregat:

Gäller ej i samband med uppläggning eller vinterliggare

Övrigt:

Förrådshyra

Köavgift -  köp av fast plats

Medlemsnyckelnyckel

Vimpel

Utskick med klubblad, enkelt A4

Utskick med klubblad, följande blad

200 kr

60 kr

120 kr

100 kr

400 kr

700 kr

500 kr

1 000 kr

150 kr

250 kr

1 000 kr

500 kr

100 kr

750 kr

175 kr

200 kr

150 kr

3 000 kr

2 500 kr

/dygn

/dygn

/gång

/säsong

/gång

/dygn

Medlemsavgift 400 kr

Mastkran (ej båtplatsinnehavare) 100 kr /gång

Reklamskylt på angiven plats i Nordöhamnen

300 kr

Båtplatsinnehavare inkl 2:a

Övriga

Övriga

Båtplatsinnehavare inkl 2:a

Båtplatsinnehavare inkl 2:a

1 000 kr

Tvättmaskinsavgift för 3 timmar 60 kr

Kostnad för tillköp/förlust taggnyckel (endast båtplatsinnehavare) 300 kr

Medlemsavgift junior/ungdom (upp till 17 år) 200 kr

Köavgift -  förråd 175 kr

Köavgift -  byteskö 175 kr

Avgift för att lämna båtplats till andrahandsuthyrning 1 000 kr

Undantag andrahandshyrare

Parkering för bil och trailer,enbart trailer får ej ställas upp

50 kr /dygn

Avgift vid utebliven vakttjänst 2 000 kr

Se Avtals och Ordningsföreskrifter §4

Olovlig parkering av trailer , kärra och vagn
Saknas kontaktuppgifter på trailer , kärra eller vagn tillkommer kostnad för bortforsling och förvaring

Ej erlagd avgift för ovanstående debiteras dubbel avgift

Uppställning av båt på land - se Båtplatsavgifter

200 kr /dygn


