
Hägernäs Strands Bryggor   
Ekonomisk Förening    
c/o Peter Horvath, Pontongränd 17, 18368, Täby  

www.hagernasstrandsbryggor.se  

 

 

Föreningen Hägernäs Strands Bryggor välkomnar dig som bor i Hägernäs Strand att bli medlem i 
föreningen inför årets båtsäsong. Vi sköter om bryggorna som ligger nedanför Södra Catalinagränd 
och har tre båtar för uthyrning. Med Betalmedlemskap kan du hyra vår Linder 400, 200:-/3h, och 
med Nyckelmedlemskap kan du boka valfri båt och åka så mycket du vill under hela båtsäsongen, till 
en kostnad av 1.500kr. Oavsett typ av medlemskap kan du dock max boka två 3h-pass per tillfälle. Se 
våra medlemskap nedan samt läs gärna mer på vår hemsida www.hagernasstrandsbryggor.se .   

 

Båt 1. Linder 400 Sportsman med Yamaha 9,9 hk.  

Båten går även att ro. Tillgänglig för samtliga medlemmar! 
Hyresfritt för nyckelmedlemmar. Lämplig för max fyra personer. 

 

Båt 2. Linder 445 Max, med Mercury 30Hk.  

Båten Linder 445 Max, med el-start och powertrim, är endast 
tillgänglig för dig som är nyckelmedlem. Lämplig för fyra 
personer. 
 

Båt 3. Linder Arkip 460, med Mercury 50Hk.  

Båten Linder Arkip 460, med 9" GPS, el-start och powertrim, 
är endast tillgänglig för dig som är nyckelmedlem. Lämplig för 
fem personer. Läs mer om båten: https://linder.se/arkip-460 

 
Om du vill bli medlem kan du använda inbetalningsavin nedan, alternativt betalar du in via din 
internetbank. Kom ihåg då att ange ditt namn, e-post, postadress och mobiltelefonnummer. 

Betalmedlemskap 2021 kostar 250 kr (Inträde + årsavgift medlem). Alternativt väljer du att bli 
”Nyckelmedlem” vilket kostar 2600kr (Inträde + årsavgift medlem + årsavgift nyckel + deposition). 

Har du frågor så kan du skriva till oss på:  info@hagernasstrandsbryggor.se 
 

    

Blankett för betalning via Privatgirot  PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A 
Meddelande till betalningsmottagaren     Till Plusgirokonto 

 Vid betalning via internet, ange namn, mob.nr. och e-post!    30 30 32 – 7 
 □  100:- Inträdesavgift       Betalningsmottagare 
 □  150:- Årsavgift medlemskap     Hägernäs Strands Bryggor, EF 
 □  1.350:- Årsavgift för egen nyckel       Avsändare  
 □  1.000:- Nyckeldeposition (återbet. vid återlämning)   

 Mobil: ______________________________________ 

 E-post: ______________________________________ 
 
 
    Svenska Kronor öre 

   
  # 04 # 

Betalmedlemskap, endast Linder 400 Nyckelmedlemskap, Linder 445 Max, och Linder Arkip 460   

Du betalar varje gång du hyr båt 
Inträdesavgift för ny medlem: 100 kr 
Medlemsavgift: 150 kr 
Båthyra: 200 kr för 3 timmar  

Du lånar båt så ofta du vill. Bokning gäller förstås 
Inträdesavgift: 100 kr + Medlemsavgift: 150 kr  
Årsavgift: 1350 kr (du har egna båtnycklar, ingen båthyra) 
Deposition: 1000 kr (engångsbetalning, återfås vid utträde)  
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