
 

                              TAXOR I SJÖKVARTERET  
                            FRÅN OCH MED 2018-01-01  Enl. beslut av stiftelsens styrelse 2017-09-18    

             

           Uppläggningsavgift för båtar mm.     Årsavgift ht/vt   
          Båtar vid kaj       

        euro Inkl. 24% moms   

          Båtlängd 4,50-7,5 m    (12,70 €/månad)  104,00 129,00    

 >7,50-12,0 m    (18,43 €/månad)  133,00 165,00    

 >12,0-15,0 m    (24,07 €/månad  160,49 199,00    

 Större båtar enligt avtal.         

             

             

  OBS! Fastställd års avgift ht/vt gäller f.r.o.m sept. 2017        

         Båtar, vaggor, trailers, tält/skjul båt, på land  per m2  4,83 6,00    

      Minimiavg. 109,67 136,00    

         Båtar inomhus hall     per m 2                  12,90      16,00     

         Till båts längd och bredd läggs 0,5 m runt om vid ytberäkn.                               

         För vaggor, trailers mm beräknas avgiften enligt faktisk yta.        

             

         Större skutor enligt avtal.        

         Förvaring av rundhult under tak, max 14 m:  per st  63,70 79,00  %  
         För långtida renoveringsprojekt eller förvaring höjs avgifterna med 25% årligen efter andra året.    

         För skutor och båtar av speciellt intresse för Sjökvarteret kan rabatt beviljas      

             

         Hamnavgifter för gästande båtar   Hamnavgift per dygn för fartyg och båtar    

         Gästande segelfartyg samt mindre bruksbåtar i trä (t.ex. snipor) har rätt att kostnadsfritt använda kajen till förtöjning. 

      Båtlängd  Inkl 10% moms.    

      0-12 m  18     

      < 12 m-  29     

        Båtlängd = skrovlängd över allt (bogspröt ej inräknat)        

             

        Legoavgift och markhyra (ej momspliktig)  per m2  Årsavgift    

             

        Legoavgift för långtidsarrende (>10 år), båtbyggare och trad. hantverkare 0,65     

      övriga  1,3     

        Markhyra för kortare perioder och tillsvidare (ej båtuppläggning) 0,22 €/mån 2,6     

        Minimiavgift: 50 € per år           

             

        Gäller ej legoavgifter baserade på ingångna långtidsavtal på över 10 år.       

        För område för skjul som används enbart för båtförvaring tas uppläggningsavgift baserad på skjulets areal.   

             

       Uthyrning av maskiner och verktyg      Inkl. moms 24 %   

          

       Hyra för hela maskinparken + verktyg     Årsavgift  200,00 248,00     

       OBS rabatter enligt följande:            
       50% rabatt för legotagare med verkstad i Sjökv.                            

30% rabatt för upprustning av privat båt i hall.         



           Tömning av latrinavfall till mottagningen i hamnen är avgiftsfri     

           El, vatten, avfallsmottagning och WiFi    Fast summa och årlig indexjustering    

           Avloppsavgiften är normalt en del av vattenavgiften      

          OB 

OBS! All fakturering / betalning för årsavgift sker per halvårsbasis två gånger i året 30.6 och 31.12. 

 

Uthyrning av byggnader för annat än båtförvaring. 
Per påbörjad 
månad euro/m2      

         Inkl moms. 24%   

                       Varmhyra (el,värme och vatten ingår)     8,87 11,00    

Kallhyra (el, värme och vatten ingår ej)     0,89 1,10    

             Kallhyra för isolerade utrymmen     1,13 1,40    

        

För isolerade och uppvärmda utrymmen tas i regel varmhyra om ej annat tidigare avtalats.     

             

Guide som tillhandahålls av Sjökvarteret                    55,64 69    

             

Avgifter i Sjövistet            

             

Legoavgift, indexjusterad enligt legoavtal (ej momspliktig)   Årsavgift/m2    

            Legotagare som har verkstad i Sjökvarteret och nyttjar boden för       

            egen verksamhet       1,50     

            Övriga legotagare:       3,00     

             
           Minimiavgift: 35 euro per år. 
 
             Avgifter för båtplatser       Inkl.moms 24 %   

Båtlängd 4,5-12 m       168,55 209    

Båtlängd >12-15 m       216,94 269    

             

             

             


