
BUDGETUNDERLAG LANDPLATSER.

HSS disponerar en tomträtt med en areal av ca 7500 kvm med klubbhus, båthus, 
friggebod och diverse utrymmen i på området placerade containrar.

Dessutom arrenderas ett område intill för uppställning av båtar vintertid med betydligt 
större areal. Den totala arealen uppgår till ca 20000 kvm varav minst 15000 kvm inkl
”körytor” o dyl disponeras för uppställning av båtar. 

Båthuset har en areal av ca 1200 kvm, 30 x 40 meter, varav ca 1000 kvm används för 
uppställning av båtar vintertid.

Båthuset upptas av ca 4 rader x 25meter med båtar vintertid.
 
Totalt utnyttjad avgiftsyta utomhus för uppställning av båtar beräknas till minst 8000 kvm.   

 
Tomträttsavgälden uppgår till ca 50 000.- och arrendeavgiften till ca 30 000.- eller totalt ca 
80 000.- (avrundat).

Då 75% av ytan disponeras för båtförvaring bör 60 000.-  belasta landplatserna.

Vatten och elkostnaderna, inkl fasta avg, beräknas till 20 000.-. 

Gjorda investeringar för el o vatten beräknas till 100 000.- .

Behov föreligger avseende förbättringar av el o vattentillgänglighet, förbättring av 
båthusets tak, utrymme för mastförvaring m.m..

Som framgår nedan kan det upplevas som orättvist med ett kvadratmeterpris om 73.- för 
de minsta båtarna och 37.- för de största båtarna. 

Styrelsen föreslår en enhetlig marknadsmässig avgift om 50.-/kvm för uteplatserna och 
oförändrad taxa för plats i båthuset.

Av praktiska skäl föreslås att avgiften beräknas enligt följande:

Båtbredd max: (halvmetersintervall)  

<=2,00 meter   2x50.- = 100.-/längdmeter (beräknad på samma vis som bredden)

>2,00   <=2,50 meter    2,50x50.- = 125.-/längdmeter

>2,50  <=3,00  meter     3,00x50.- = 150.-/längdmeter    o.sv.

Exempel: Båtlängd 8,50 meter och 2,50 bred kostar 8,50 x 125.- = 1063.-.

                Båtar på spår anses ha en bredd om 3,50 meter, vilket motsvarar ett
                längdmeterpris om 175.-. 

Total intäkt skulle bli minst 50.- x 8000kvm = 400 000.-.
 



Uppställningsplatser:
Landplats för jollar 300 kr
Plats på spår (upp till 10 m) 1400 kr
Plats på spår (över 10 m) 2700 kr

Plats på uppställningsplan:
(max längd och bredd i m)
Grp 1 (7×2) 1022 kr      73.-/kvm
Grp 2 (8×2,5) 1280 kr      64.- /kvm
Grp 3 (9×3) 1485 kr       55.-/kvm
Grp 4 (10×3,5) 1645 kr       47.-/kvm
Grp 5 (11×4) 1936 kr       44.-/kvm
Grp 6 (12×4,5) 2160 kr       40.-/kvm
Grp 7 (13×5) 2405 kr       37.-/kvm
Plats i båthus 270 kr/m     
Plats i verkstad 300 kr/m


