
Medlemskap i Båtsektionen – Allmänna villkor 

Vem kan bli medlem? 
Person som är fastighetsägare och därmed medlem i Älvsala Nya Tomtägareförening kan bli medlem 
i Båtsektionen. Endast ett medlemskap per fastighet medges.  

Inträdesavgift 
För medlemskap erläggs en inträdesavgift om 6 000 kr, som är en engångskostnad, och som inte 
återbetalas i det fall då medlemskapet upphör oavsett orsak. 

Årlig medlemsavgift 
Alla medlemmar betalar en årlig medlemsavgift som föreslås bli 100 kr. 

Medlemsavgiften för båtsektionen fastställs årligen av ÄNTs stämma. 

Möjlighet till båtplats 

• Medlemskap i Båtsektionen ger möjlighet till en (1) båtplats i hamnen, förutsatt att 
Båtsektionen meddelas senast 1 februari det år man önskar nyttja en båtplats.  

• Båtplats tilldelas endast medlemmar som har en båt som kommer att ligga på platsen under 
båtsäsongen.  

• För nyttjande av båtplats tecknas ett separat båtplatsavtal för den aktuella båtplatsen. De 
som inte meddelar innan 1 februari, kan ändå erbjudas plats förutsatt att lediga platser finns. 

• För de som önskar hyra mer än en båtplats tecknas ett separat avtal som endast gäller per 
säsong. Fördelningen av dessa platser görs efter det att alla som önskar få en (1 st) båtplats 
har tilldelats en. 

• Den som upphör att ha båt kan säga upp sitt båtplatsavtal, med beaktande av i avtalet 
angiven uppsägningstid, men behålla medlemskapet i Båtsektionen om så önskas. 
Medlemmen betalar då ingen avgift för båtplats förrän denne åter vill ha båt i hamnen och 
tecknar då ett nytt båtplatsavtal 

• OBS! Det är viktigt att kontakta Båtsektionen för att säkerställa tillgång på plats innan båtköp 
eller båtbyte. 

• Båtsektionen fördelar platserna, så att så många som möjligt får en plats som passar den båt 
man för tillfället har.  

Överföring av medlemskap vid försäljning av fastighet (även arv, gåva etc) 

• Medlemskap i Båtsektionen kan överföras vid en eventuell försäljning eller annan överlåtelse 
av en fastighet, om den nya ägaren så önskar. Den nya fastighetsägaren betalar då inte 
någon inträdesavgift för att vara med i Båtsektionen.  

• För att överta medlemskapet behöver den nye fastighetsägaren kontakta båtsektionen inom 
6 månader från överlåtelsen för att medlemskapet ska vara giltigt, samt under förutsättning 
att medlems/inträdesavgift betalas enligt utsänd faktura.  

Medlemskapet upphör 
Medlemskapet upphör i följande fall: 

• Om medlemmen begär utträde. 

• Om medlemskapet i Älvsala Nya Tomtägareförening avslutas eller upphör. Detta gäller ej i 

det fall medlemskapet överförs vid försäljning av fastighet, enligt ovan. 

 


