ERNEMAR HAMN EKONOMISK FÖRENING
PRISLISTA 2019
BÅTPLATSAVGIFT ANDELSÄGARE PÅ BRYGGA E TILL BRYGGA S
Plats bredd 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Pris
550:C och D
387:Andelspris 2000:-

618:502:2500:-

1.103:772:3000:-

4,5

1.654:-

1.963:-

2.310:-

5250:-

6000:-

6750:-

Långskepps
-10m /+10m
2.625/3.150
6750:-

Andelsavgiften är 1000:- lpm bryggbredd upp till 3,0 m. 3,5 m och bredare platser 1500:- lpm
bryggbredd. Avgiften skall erläggas med minst 1500:- årligen till full betalning är erlagd.
Eventuell återbetalning av andelar vid utträde ur Ehef sker endast till fullbetald andelsägare.
BÅTPLATSAVGIFT HYRESGÄSTER PÅ BRYGGA E TILL BRYGGA S
Plats bredd 2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
Pris
C och D

1.260:882:-

1.575:1.103:-

1.968:1.379:-

3.104:-

3.744:

4,5
4.410:-

Långskepps
-10m /+10m
4.935/5.460

UPPLÄGGNINGSPLAN
Priset sätts efter båtens längd x bredd avjämnat uppåt till hela kvm. Ev. efter större båtvagn /”båtskjul”.
YTA
Pris andelsägare
Pris hyresgäst
Pris endast vinteruppläggning.
00-10 kvm
277:359:583:11-18 kvm
441:513:913:19-26 kvm
596:679:1.202:27-34 kvm
755:8331.375:35-42 kvm
916:999:1.537:43-60 kvm
1.076:1.152:1.791:För de som endast har vinteruppläggning ingår förutom uppläggningsplatsen en veckas ”gästhamn” vid
anvisad plats vår och höst. Båten skall alltid vara märkt med årsmärke och kundnummer i hamnen.
Mastförvar inne
Litet förråd

189:- / år
441:- / år

Mastförvar ute
Stort förråd

105:- / år
882:- / år

ÖVRIGA AVGIFTER
El-andelsavgift 1000:- med avskrivning av 10% per år
Elförbrukning för El - andelsägare
350:- / säsong
Uppläggningsplan sommarsäsong 1050:- Om båt borttages återbetalas 350 Kr per outnyttjad månad.*
Vår och höst uppställning på plan 300:- / tillfälle ( max 4 veckor ).
Byte av bryggplats 200:Bryggplats vintersäsong gäller samma pris som för sommarplats (måste dock godkännas av styrelsen)
Elförbrukning på uppläggningsplanen vintertid 650:-. Effektuttag får vara max 100 watt och skall
anmälas innan höstdebiteringen till uthyrningsansvarig. Vid större förbrukning skall enskilt avtal träffas.
För ej avtalsbundna är mastkran, ”motorkran”, ramp och kaj avgiftsbelagda med 250: -/tillfälle eller
400: -/år. Se särskild information beträffande tillgång till ramp, mastkran och ”motorkran”.
Förvaring av båtvagn på uppläggningsplan för kund utan vinteravtal är avgiftsbelagt.
*
Priset gäller första året, år två är priset 1500: -, år tre 3000: - osv.
Ernemar Hamn Ekonomisk Förening
Ernemar 572 63 Oskarshamn

