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Prislista 2022-07-01 
inklusive moms 

 
 

 
Inomhusförvaring i kallhall (hall A) 
466 kr/m² 
Priset för båten blir då längd x bredd x 466 kr. 
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt. 
Seaquip stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna. 
 
Inomhusförvaring i avfuktad kallhall (hall B) 
584 kr/m² 
Priset för båten blir då längd x bredd x 584 kr. 
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt. 
Seaquip stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna. 
 
Utomhusförvaring 
234 kr/m² 
Priset för båten blir då längd x bredd x 234 kr. 
I priset ingår upptagning och sjösättning samt avspolning med högtryckstvätt. 
Lösa stöttor är ett krav. Dessa går naturligtvis att hyra av oss om man inte har egna. 
 
Förvaring sommarperioden 
Båt som ej ska sjösättas och står kvar på land under sommaren betalar 50% av vinterförvaringskostnaden. 
 
Täckning med krympfilm 
225 kr/m2. Priset för båten blir då längd x bredd x 225 kr. 
Lägsta debitering 2 650 kr. 
 
Avmastning 
Båtlängd upp till 10 m 2 310 kr. Över 10 m 2 840 kr. 
Förvaring på mastvagn och demontering vantspridare och vindinstrument ingår. 
Priset förutsätter att bom, segel, skot och el är demonterat av kund. 
 
Påmastning 
Båtlängd upp till 10 m 2 630 kr. Över 10 m 3 050 kr. 
Montering vantspridare och vindinstrument ingår. 
 
Stöttor 
Seaquipstöttor kan hyras av oss för 434 kr/st. 
 
Upptagning 
Upptagning kostar 790 kr plus 150 kr/ton. Upptagning i samband med vinterförvaring ingår i förvaringspriset. 
 
Kapacitet 
Vår Roodbergvagn klarar båtar med en vikt på ca 20 ton och en längd på ca 15 meter. 
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Förvaring växelhus utombordsmotorer (stöldskydd) 
1-60 hk  1 580 kr 
61-115 hk 1 890 kr 
116-  2 100 kr 
 
 
Batteriservice 
420 kr/st 
 
Polering 
Offereras gärna 
 
Bottenmålning 
Offereras gärna. Vi kan även erbjuda blästring. 
 
Bryggplats med Y-bom 
1625 kr/meter brygga säsongen 2023 
 
2,5 m 4 056 kr  
3,0 m 4 866 kr (ca 6 m längd på y-bom) 
3,5 m 5 680 kr (ca 8 m längd på y-bom) 
4,0 m 6 490 kr (ca 8 m längd på y-bom) 
4,5 m 7 300 kr (ca 8 m längd på y-bom) 
5,0 m 7 875 kr (ca 10 m längd på y-bom) 
 
Elförbrukning 
Debiteras för verklig förbrukning eller schablon 525 kr per säsong vid brygga. 
Debiteras för verklig förbrukning eller schablon 525 kr per säsong vid vinterförvaring. 
 
För verkstadstjänster, se vår verkstadsprislisa 
 
För övrig information, se våra Allmänna villkor. 
 


