
hovås askims båtklubb

HABK:s bastu, bad och soldäck.

Medlemsvillkor

Alla som har ett hyresavtal (första hand) med Grefab kan anmäla sig för att teckna ett bastumedlem-
skap. De med hyresavtal i Hovåshamnen har förtur framför de i övriga hamnar. 

Vi räknar med att anläggningen har kapacitet för 300 – 400 medlemskap och när maxgränsen är 
uppnådd kommer en kölista för inträde att upprättas. Hyrestagare i Hovåshamnen kommer att ha 
företräde.

Bastumedlemskapet är ett sk familjemedlemskap, dvs alla på samma bostadsadress har tillträde till 
HABK:s bastu, bad och soldäck. Barn (under 18 år) har endast tillträde i målsmans sällskap. Gäster 
är välkomna tillsammans med bastumedlem mot en avgift. 

Inträdesavgift: 5 000 :-. Återbetalas ej, annat än under nedan angivna omständigheter. 

Medlemslån: ca 10 000 :-. Löper ränte- och amorteringsfritt. Återbetalas vid utträde förutsatt att en 
ny medlem inträder och erlägger nytt lån. HABK äger rätt att kvitta eventuellt förfallna och obetalda 
avgifter mot lånet i samband med återbetalning. 

Årsavgift: ca 1 000 – 2 000 :- samt ett ordinarie klubbmedlemskap i HABK (avgift fn 200:-/år) för 
den som inte redan är medlem.

Inträdesavgift erlägges i samband med anmälan om medlemskap. Medlemslån kommer att aviseras 
så snart samtliga förutsättningar för byggnation slutligt finns på plats och bygget av bastun och bad-
bryggan är redo att starta.  Årsavgiften faktureras årligen när bastun väl är i drift. 

Närmare om villkoren för inträdesavgiften
Vi har ingen anledning att tro att projektet inte kommer att fullföljas. Kontakterna med Grefab 
och med Göteborgs stad är goda och intresset för projektet är mycket stort. Dock kan det inte 
helt uteslutas att vi stöter på något oförutsett hinder som omöjliggör projektet. 
Inbetald inträdesavgift betalas åter, om inte projektet av någon anledning inte kommer att slutföras. 
Skulle så ske, kommer återbetalning att ske pro rata till medlemmarna efter att redan tagna kostna-
der dragits av. 
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Företag - sponsorpaket
Möjlighet finns för er med företag att teckna sponsoravtal, genom vilket ert företag får en fin expone-
ring i flera av HABK:s kanaler, samtidigt som ni bereds rätt att använda anläggningen enligt nedan 
angivna villkor. 

Sponsorpaket silver, liten skylt i bastun, ett bastumedlemskap, banner på hemsidan och exklusiv 
tillgång till bastun för företaget vid ett tillfälle per år. 25 000 :- i startavgift därefter 3 000 :- per år 
för fortsatt sponsorskap.  

Sponsorpaket guld, stor skylt i bastun, två bastumedlemskap, banner på hemsidan samt tre timmar 
exklusiv bastu för företaget vid ett tillfälle per år. Startavgift 50 000 kr och därefter 6 000 kr per år 
för att bibehålla sponsorskapet.

Bastumedlemskap innebär att företaget namnger en person som registreras såsom bastumedlem och 
åtnjuter samma förmåner som ordinarie medlemmar. 

Eventuell reklamskatt tillkommer på ovan angivna belopp. 


