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Tilbud om vinterlagring / vinterhavn 2018 - 2019
Boblehavn
Vintersesongen i boblehavnen starter 16. oktober og går frem til og med 15. april neste år.
Søknadsfrist: 1. september
Priser:
For andelseiere (inkl. 300W): kr. 3 960,-.
For ikke-andelseiere (inkl. 300W): kr. 3 960,-. I tillegg adm. gebyr kr. 1 500,-

Opplag på land
På grunn av større etterspørsel enn vi disponerer arealer til, tilbys opplag på land bare til
Andelseiere.
Vi tilbyr opplagsplass for båter på parkeringsplassene både i Bukta og på Tangen. Båter under
9,14 meter får plass i Bukta, større båter på Tangen.
Båteier må selv anskaffe bukker, støtter og annet opplagsutstyr. Vi krever fast stålkrybbe for
lagring av seilbåter med masten oppe. Se flere detaljer i havnereglementet.
Strøm er ikke inkludert i prisen for opplag på land.
Søknadsfrist: 1. juni
Bukta
Her starter sesongen 1. oktober og går frem til 30. april neste år på Nedre og Midtre
parkeringsplass og med forlenget tidsfrist til 14. mai for de som har blitt tildelt plass på Øvre
parkeringsplass. Båteier ordner selv transport av båt til og fra Bukta.
Priser:
Andelseiere: kr 55,- pr fot
Tangen
Oppsett av båter uke 38 og 41 høsten 2018. Utsett uke 15 og 17 våren 2019.
Tidspunkt for opp- og utsett vil være tilgjengelig på Min Side.
Priser:
Felles oppsett/opplag/utsett av alle båter. Prisene inkluderer løft, spyling, opplagsplass og
utsett.
Andelseiere: kr 177,50 pr fot (opplag kr 80,- + løft opp/ut kr 97,50 pr fot) pluss spyling kr.
1250,-.

Strøm
Forbruk av strøm stipuleres ved punktmålinger gjennom vinteren eller ved at båteier
installerer godkjent effektmåler. Kostanden for eventuelt overforbruk av strøm faktureres etter
sesongslutt når forbruk og faktisk strømpris gjennom vinteren er fastslått. (Sist sesong var
strømprisen: kr. 1,23 pr kWh)

Bestilling av boblehavn eller vinterlagring på land
Logg inn på «Min Side», der finner du en «link» for bestilling.
For å få fullført bestillingen må du hake av for å ha lest og godtatt havnereglementet.

