
Andelssystem 

Supermotard på Täby motorstadion 
 
 
 
 

Syftet  
Syftet med andelssystemet är att motardåkare i Örebro med omnejd ska få en permanent motardbana 
att köra på. Detta innebär en stor initial kostnad, varför andelssystemet är av största betydelse för 
motardbanans vara eller icke vara.  
 
För att ytterligare stimulera viljan att bidra med sin andel har vi valt att rabattera kostnaden för 
årskortet. Rabatten baseras på insatsens storlek. Detta ger i praktiken en avkastning på varje persons 
insats. Denna rabatt kommer att gälla löpande för varje år.  
 

Hur får jag tillbaka mina pengar?  
På ditt initiativ: Du kan välja att gå ur andelssystemet. Återbetalning kommer då att ske före 
 oktober månads utgång nästkommande år.  
På Teknis initiativ: Teknis MC förbehåller sig rätten att betala tillbaka andelen. Du som förare 
 bibehåller årskortsrabatten året ut men betalar fullt pris nästkommande år.  
 
 

Vi har tagit fram fyra olika alternativ till andelar.  
 

1. Andelen kostar 3000kr. Du får köpa årskortet för 850kr♦ (normalpris 1000kr). Detta ger en 
årlig avkastning av 5,0% på dina insatta pengar. 

 
2. Andelen kostar 5000kr. Du får köpa årskortet för 700kr♦ (normalpris 1000kr). Detta ger en 

årlig avkastning av 6,0% på dina insatta pengar. 
 

3. Andelen kostar 7500kr. Du får köpa årskortet för 500kr♦ (normalpris 1000kr). Detta ger en 
årlig avkastning av 6,7% på dina insatta pengar. 

 
4. Andelen kostar 15000kr. Du får då årskortet för 0kr♦ (normalpris 1000kr). Detta ger en årlig 

avkastning av 6,7% på dina insatta pengar. 
 

Hur betalar jag in pengarna?  
Inbetalning sker till Teknis MC på PG 6456 55-2.  
I meddelanderutan skriver du vilken andel du vill ha, namn och adress.  
Som exempel ”Motard andel 4, Stoffy Ljungman, motardbanan 1, Örebro”. 
Använder du Internet och inte har plats för så många tecken går det bra att ange personnummer och 
samtidigt skicka ett mail till kansliet (eller ringa) där du förklarar din inbetalning enligt ovan. 
 
När Teknis MC har mottagit din betalning kommer du att få ett intyg där det framgår hur mycket du har 
betalt och vad som gäller för att få pengarna återbetalda (se ovan)  

                                                 
♦ Det rabatterade priset på årskort är baserat på 2005 års årskortspris (1000kr). Ändras priset till nästa 
år får du lägga till motsvarande förändring 
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