
närmaste tabelltal.

Längd Pris Pris
Upp till 5,5 m 5 000 kr 11,5 m 11 100 kr

6,0 m 5 300 kr 12,0 m 11 700 kr
6,5 m 5 500 kr 12,5 m 12 300 kr
7,0 m 5 700 kr 13,0 m 12 900 kr
7,5 m 6 000 kr 13,5 m 13 500 kr
8,0 m 6 500 kr 14,0 m 14 400 kr
8,5 m 7 000 kr 14,5 m 15 500 kr
9,0 m 7 600 kr 15,0 m 16 700 kr
9,5 m 8 100 kr

10,0 m 8 800 kr För båtar med en bredd över  3,25 m tillkommer 1 300 kr
10,5 m 9 300 kr För båtar med en bredd över  3,50 m tillkommer 1 400 kr
11,0 m 10 100 kr För långsidesplatser tillkommer 1 600 kr

El avgift med egen nyckel 1.500 kr/båtplats-säsong. För att ansluta värmare till land erfordras tillstånd.

Båtar som ligger kvar i vattnet efter 15 oktober debiteras dubbel båtplatsavgift.
För släpjollar debiteras platshyra med 1.500 kr/år. Tag kontakt med oss för att bli anvisad en plats.
Vid behov av extra parkeringsplatser, kontakta oss. Pris 350 kr/vecka, 50 kr/dygn.

Båtplatsavgiften skall vara inbetald före 15 februari för att platsen skall stå till förfogande. 
Kontakta oss omgående vid uppsägning av båtplatsen! Se Hamn och Uppläggningsvillkor.

Förskottsbetalning vid byggnation av nya bryggor
5,50 -   9,00 m 20 000 kr
9,00 - 12,00 m 25 000 kr

Förskottsbetalningen avräknas med 1/5 varje år. 
Om båtplatsen sägs upp före 15 oktober kan återstående förskottsbetalning återbetalas

Betalning sker till bankgiro 437-1761.

Mossholmsvägen, 471 50 BLEKET
Tel: 0304-675255

www.mossholmen.se

PRISLISTA 2021 inkl. gällande moms 

BÅTPLATSAVGIFTER

Avgiften omfattar båtplats i sjön fr o m 30 april till 15 oktober, samt parkeringsplats för en personbil.
Kostnaden för båtplatsen beror på båtens längd  inkl. bogspröt och dävertar + 0,5 meter höjt till

Båtplatsen skall vara uppsagd senast 1 december för att undvika debitering för nästa säsong.

Priserna nedan gäller samtliga bryggor


	Båtplatser

