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LEDARE
Äntligen börjar det dra ihop sig till sjösättningstider och våra serviceställen slår upp sina portar. Det är trevliga tider som stundar, vilket
behövs när vår omvärld känns stökig. Twitter-nissen på andra sidan
Atlanten gör väl inte saken så mycket bättre. Vi får ju de ledare som
en majoritet i bästa fall väljer… Vad det har att göra med båtar och
sjösättning? Inte ett smack som tur är. När båten väl är sjösatt är det
ett skönt sätt att koppla av ombord och bara njuta av båtlivet istället.
Denna vinter har varit en sabbatsvinter och med det menar jag att
vi inte har byggt något nytt på marinan. Men tittar man i backspegeln
så har vi under de senaste åren investerat i både de ena och det
andra för att förbättra innehållet och kvaliteten på anläggningen.
Jag gissar att antalet bryggseglare har ökat på grund av detta...?
Vi har förstås lagt ner mycket krut på den eviga VA-frågan. Den har
jag levt med sedan 2002, då jag hade den första sittningen med
Värmdö kommuns VA-avdelning om att ansluta vårt ledningsnät med
kommunens. Det går inte fort framåt, men nu börjar vi äntligen se
ljuset i tunneln.
Höstens stora händelse på Bullandö är, förutom båtupptagningarna,
den mycket populära 2-manskappseglingen Nordic Yachts Open i början
av september. I den 5:e upplagan av tävlingen passerades maxantalet
deltagare 100 till 109 båtar, vilket fick Bullandö Krog att bågna av glada
deltagare. Tack Mats R för denna härliga och uppskattade happening
som du har sparkat igång!
Jag konstaterar att vi nu är uppe i årgång nr 34 av Bullandö News,
dvs lika många år som jag har producerat tidningen. Oj vad åren går.
Dessvärre har även min egen ålder hängt med i samma takt, och är
nu uppgraderad till version 6.5…
På tal om tid, så firar BullandöFöretagarna Brohäll Marin 25 år
respektive Tymar 10 år.
I detta nummer har Curre Gelin förtöjt på Lökholmen och har
vandrat runt i Sandhamn och på Sandön. Han berättar om den årliga
sociala tillställningen och kappseglingen Nordic Yachts Open på
Bullandö Marina. Janne Fjellström har besökt Kustbevakningen på
Djurö och Ramon Fridén kåserar om vad båtägande kan orsaka inom
ett äktenskap etc.
Till mångas glädje hade vi under februari kanonfina isar, men
tyvärr hade jag själv inte möjligheten att kunna avnjuta denna
härliga livsförhöjare. Men det finns ju kompisar som gärna förskönar
upplevelserna från turerna. Många mil spegelblankt, sol, medvind
o s v. Det har istället blivit mycket skidåkning för min del och det
funkar ju det också…
Då är det snart bara att samla ihop alla verktyg mm och invänta
vårrustningen. Glöm inte bort miljöreglerna!

Trevlig läsning och välkommen i sjön!
Fredrik Broms
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AV: FREDRIK BROMS.

Den 18 april, precis efter påsk, börjar den ordinarie sjösättningen.
De båtägare som sjösätter i den första perioden brukar det vara full fart på med
bottenmålning och polering mm under påskhelgen. Firar man påsk i fjällen
eller på annan ort kan det bli knappt om tid för att få båten sjösättningsklar i tid,
så det gäller att passa på om det är bra väder helgerna före påsk.

FÖRBÄTTRAT BRANDSKYDD
Vi har för att förbättra vårt
brandskydd placerat ut närmare
20 st nya brandsläckare inom
vinteruppläggningsområdena.
Även bryggorna kommer att
kompletteras med fler släckare,
då det är långt mellan släckarna.
Det gäller att ha nära till släckaren om i fall att…

25-ÅRSJUBILEUM FÖR
BROHÄLL MARIN
Göran Brohäll började driva
båtserviceverksamheten på
Bullandö Marina i egen regi
för 25 år sedan. Det blir väl
en riktig jubileumsfest..?
Göran säger att det verkar som
att båtfolket gör mindre och mindre själva, vilket märks
på ökade beställningarna av både reparationer och
nyinstallationer. Det känns väldigt positivt och vi hoppas att
vi hinner få alla jobb klara i tid.

BULLANDÖ KROG
PREMIÄRÖPPNING 1 APRIL
Den efterlängtade premiäröppningen på
Bullandö krog blir lördag den 1 april.
Fr o m påsk kan man äta lunch även
vardagar. Till denna säsong har det varit
lugnt med ombyggnader mm på krogen.
Många av den gamla personalen kommer
tillbaka, men säkert blir det några nya
smarriga rätter som vi kan glädja oss åt.
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SAILING EVENTS
HISSAR FLER SEGEL
Thomas Forsberg på Sailing Events
berättar att de nu även erbjuder kurser
för Förarintyg, Seglarintyg 1, 2, 3 och
Kustskeppare. Normalt 10-15 deltagare
per kurs.Intresset för företagsseglingar
verkar öka, vilket antal bokningar bekräftar,
avslutar Thomas.

TYMAR FYLLER 10 ÅR
TyMar Marinelektronik firar
10-årsjubileum år. Mats Ek som
startade företaget har nu fem
anställda och Tymar finns från och
med i år även på Svinninge Marina.
Mats berättar också att de har
monterat några färdiga paket för
4G-nätverk i båtar. Sedan kan man
streama istället för t ex att använda TV-antenn.

RIVSTART HOS
STOCKHOLM MARIN
Hos Stockholm Marin har
man en bra säsongstart
och har redan den 1/3
sålt 15 st begagnade
båtar. Nytt för i år är
vår nystartade site för
Båtbevakning, vi håller
koll på båtmarknaden för dem som söker en viss båt.
Det är bara att anmäla sig på www.batbevakning.se,
avslutar Claes Widelund.

GLASSKÖN PÅ
GLASSFABRIKEN

BULLANDÖBRYGGAN
FULLTECKNAD

Bullandö Glassfabrik
skulle, för att korta ner
de ibland långa köerna till
försäljningsdisken, behöva
utöka antal kassor. Vi tittar
därför på att ha en längre disk
inne, men skulle också vilja ha
en ”kiosk” på bryggan, säger Madeleine. Hon kommer i år
att koncentrera sig helt på Bullandö och har släppt filialen
i Stavsnäs Vinterhamn.

Robert Vikarby har fulltecknat
med bryggjobb till midsommar,
då förstås alla vill att bryggorna
ska ligga klara för att gäster m fl
ska kunna förtöja sina båtar.
Den nya fina arbetsbåten med
kran som köptes in förra året,
behöver motorn bytas ut då den inte håller måttet,
avslutar Robert.

BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK

NAUTISKA
BLIR SEA LIFE

Annelie på Bullandö Handel o sjömack är den 1/3 i full
färd med att förbereda för årets leverans av båttillbehör,
färg mm. Hon berättar att drivmedelspumparna på macken
kommer att bytas ut mot nya, vilket är en kostsam historia.
Så, tanka mer…

Nautiska på Bullandö ändrar
i år namn till Sea Life, vilket de
även gör på Sandhamnsbutiken.
Säsongsstart blir det
till påsk.

NORDIC YACHTS
I år har Mats Runström på
Nordic Yachts lyckats få
till ett VM för Fareast 28R.
Kappseglingarna förläggs i
Malmö 7-13/8. Otroliga
priser! 1:a Fareast 28R, 2:a
Fareast 19R (Ny 2017) och 3:a Championship Optimist.
Årets Nordic Yacht Open, 2-manskappseglingen på
Bullandö Marina går av stapeln lördag den 9/9. Den
populära och sociala kappseglingen, med after-sail och
middag på Bullandö Krog, lär väl även i år bli fulltecknad,
dvs 100 deltagande båtar.

SHIP SHAPE
RIGGAR

KOMMUNALT VA
HÖSTEN 2018?
Arbetet med att ta fram
handlingsplanen för
ledningsnätet Värmdö
kommun pågår, även fast
det inte går med turbofart.
Det ser ut att bli mycket
jobb och stora kostnader
för att få ledningsnät och
pumpstationer i det skick som kommunen kan godkänna.
Kommunen trodde i slutet av februari att de kommer att
ansluta sina ledningar hösten 2018. Vi får väl se…

TEUBIT FLYTTAR IN

Janne Hird
på Shipshape
Riggservice påminner
om det viktiga att
se över riggen – så
man inte tappar
masten. Förra året
tog de hand om fem
masthaverier…
Det kan vara bra att kolla upp med båtförsäkringsbolaget
om åldersavdrag vid ett ev. rigghaveri.

FULLT TRYCK PÅ
BÅTUTHYRNINGEN

Peter Stenberg och Viktor Ohlin på Teubit blir nya
hyresgäster på marinan. De flyttar in i kontorslokalen
ovanför konferenslokalen i byggnaden som ligger mot
vattnet på utsidan av båthallen. Teubit är våra och övriga
BullandöFöretagares hovleverantör av datorer mm,
program, installationer, nätverk, utbildning, problemlösning för att få alla enheter att fungera etc och rycker
ut i vått och torrt när det blir problem. Vi önskar Peter
och Viktor varmt välkomna!
På www.bullandomarina.se uppdaterar vi löpande med
aktuella händelser. Där kan du boka upptagningstid mm,
se när båten ska sjösättas, väder, webbkamera etc.

På RTC hyr man ut båtar som
aldrig förr. Veckorna 29 och 30
har de flesta segelbåtarna hyrts
ut. Intresset för motorbåtar har
ökat, vilket verkar som att fler
vill prova på båtlivet, säger Lotta
Rogner. Själva är vi lite ängsliga för att kontoret plötsligt
blir en husbåt då två av plintarna under huset ser ut som
äppelskrutt och behöver gjutas om. Nu väntar vi bara på
ännu en period av lågt vattenstånd.

5

SJÖCirkulär2017
SÄTTNINGS

Sjösättningsdagarna och alla anvisningar i samband med sjösättning
SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE

SJÖSÄTTNINGSTIDER
• TIDIG SJÖSÄTTNING

18 APRIL – 26 APRIL

Om du inte vill eller kan vara med vid sjösättningen
av din båt, ger du oss ditt klartecken och tillstånd
att sjösätta din båt och bogsera båten till bryggplats,
genom att märka upp båten enligt följande och
illustrationen:

1.

Komplettera din varvsnummerlapp på
akterspegeln med ”BRYGGPLATSEN” eller
”EJ HAMNPLATS” om du inte har någon bryggplats

2.

Häng ut FENDRAR

3.

Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering
och förtöjning

• MELLAN SJÖSÄTTNING

2 MAJ – 11 MAJ
• SEN SJÖSÄTTNING

29 MAJ – 1 JUNI

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig
betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den
kommer att flyttas på land!

Glöm inte att kontrollera att kylvattenslangen är återmonterad,
bordsgenomföringar stängda och dyvika (bottenplugg) iskruvad..!

DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2017
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt
ska sjösättas bestämmer vi ca 1 månad före resp.
bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid kan du
sedan se under ”Mina bokningar” på hemsidan eller
kontakta oss. Vi kommer även att maila uppgift om
sjösättningstiden till dem som har meddelat oss sin
mailadress.

Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att
bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna
kylvattenslangar mm.För de båtar som marinan
har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag
kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka.
Bogsering inkl. förtöjning vid bryggplats:
550:– < 4 ton och 625:– > 4 ton. Om vi inte hinner
med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid
sjösättningskajen.

VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas
måste båten märkas upp enligt nedan.

SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE
Om du ska vara med själv när din båt sjösätts måste du
vara vid din båt 30 minuter före angiven sjösättningstid.
Din båt måste också vara klar för sjösättning då,
då vi ibland sjösätter snabbare än planerat och vill inte
få onödiga väntetider. För sen ankomst medför flyttning
av båten och därmed en extra kostnad för dig. Efter
sjösättningen av din båt måste du flytta den direkt från
sjösättningskajen, så att andra båtar inte hindras i
sjösättningen.

2244

on
Stig Båtss
80 90
070 -70

K 100 / EJ HAMN

PLATS

MINST 4 FENDRAR!

2244

Stig Båtsson
070 -70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

2 FÖRTAMPAR
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS
alt. EJ HAMNPLATS
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BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste
den ändå vara avtäckt på sin sjösättningstid.
Flyttnings-/extra sjösättningskostnad debiteras oavsett
om båten flyttas eller inte. 4 ton: 790:–, 8 ton: 950:–,
12 ton: 1260:–, 16 ton: 1680:–. Om båten inte är avtäckt
och båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens
bekostnad och risk.

SAMMANFATTNING AV
SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION
• Vårrustning o bottenmålning utförs
enligt miljöregler!
• Komplettera varvsnrlappen på aktern med din
Bryggplats alt. ”Ej bryggplats” i den streckade
rutan.
• Båten skall förses med för-, aktertampar och fendrar.
• Om båtägaren skall närvara - var vid båten
30 minuter före utsatt sjösättningstid.

gästplatshyra t o m 1 juni. Därefter utgår ordinarie
gästplatshyra.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND

OBS!

Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett
miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte
hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med
dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm.
Vid skrapning av båtbotten kan t ex en skrapa som
kopplas till en dammsugare användas. Marken måste
skyddas genom att t ex en presenning läggs under båten
för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester
betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i
avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

BOTTENMÅLNING

OBS!

Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg
användas på båten. Färgen bör vara hård och får inte vara
av typen blödande själv-polerande som kladdar ner vid
lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas
reningsanläggning.

TÄCKNINGSMATERIAL

• Städa båtens vinteruppläggningsplats
innan sjösättning.

Täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med
varvsnummer och transporteras före sjösättningen
till av Marinan anvisad plats för sommarförvaring.
Täckningsmaterial och stegar får inte förvaras
i vaggan p g a utrymmesskäl och att täckningen blir
garanterat skadad när vi flyttar pallning.
Täckningsmaterial som inte är placerat på anvisad
plats eller som inte är ordentligt uppmärkt städas bort
eller eldas upp!!!

• Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter
sjösättning.

PALLNINGSMATERIAL

• Kontrollera att bordgenomföringar m.m.
inte kan läcka.
• Märk pallningen (vaggor, stöttor,
bockar) med varvsnummer.
• Täckningsmaterial och stegar får
inte förvaras i vaggor.

• Mantåg ska vara demonterat och får inte
ligga på däck pga snubbelrisk.
• Mast eller bom får inte ligga på däck.
• Bom får inte vara monterad (gäller om
mast är på).

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning vardagar 9-16:
Torsdag 27/4, torsdag 11/5, torsdag 18/4, tisdag 23/5,
torsdag 1/6, torsdag 8/6, torsdag 15/6, onsdag 21/6.

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING
Båtar som inte har bryggplats på marinan kan efter
sjösättning förtöja båten på anvisad tillfällig bryggplats.
Om båtägaren inte är med när båten sjösätts, bogseras
och förtöjs båten av marinan på en tillfällig bryggplats.
Båten kan nyttja platsen utan kostnad t o m söndag
kl. 14 i resp. sjösättningsvecka. Om båten behöver
ligga kvar i sjön ytterligare någon vecka eller längre än
sjösättningsveckan, måste detta överenskommas med
marinan. Båt som behöver tillfällig bryggplats efter
sin sjösättningsvecka debiteras med 50 % av ordinarie

Pallningsmaterial, vaggor, stöttor och bockar ska vara
tydligt uppmärkt med ditt varvsnummer på flera ställen.
Efter sjösättningen transporterar vi din pallning för
sommarförvaring. Vi tar dock inget förvaringsansvar för din
pallning. Halvvaggor eller annan pallning som vi inte kan
lyfta med lastmaskin måste demonteras så att den inte går
sönder i samband med transporten. Vi ersätter inte skada
på pallning som skadas p g a svagt material, dålig/svag
konstruktion eller inte demonterats. Omärkt träpallning
eldas upp 14 dagar efter sjösättning.

STÄDNING
Båtägaren ansvarar för att båtplatsen på land är avstädad
efter vårrustningen, dock senast innan sjösättning.

VARVSKAJEN
Träkajen – servicekajen – utanför varvshuset är avsedd för
Brohäll Marins kundbåtar och kan inte användas av andra
än personal från Brohäll Marin.

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt för
att undvika köbildning. Vid kö till mastkran gäller kölistan
vid resp. mastkran. Under arbetstid vardagar förbehåller
vi oss rätten att anvisa tid för lån av mastkran.

forts.
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INFÖR HÖSTEN

ELUTTAGEN

Mät upp var din loggivare, propeller eller liknande
sitter så att du kan märk upp placeringen inför höstupptagningen. Detta för att du ska slippa vara en av
dem som kanske får sin loggivare skadad. För att båten
inte ska bli fel uppställd i höst - märk upp din vagga eller
bockar med FÖR och AKTER och gärna kölens placering
i vaggan med färgstreck. Glöm inte heller att se över
pallningens kondition.

P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta värmeelement inom uppläggningsområdet. Endast godkänd
jordad elkabel får användas då arbete utförs på båten.
Därefter ska elkabeln dras ur eluttagen. Marinan
kommer i annat fall att dra ut elkabeln på båtägarens risk.
Tänk på brandrisken!

SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande
båt. Följ alltid truckförarens anvisningar!

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Visa hänsyn mot dina båtgrannar när du tvättar däcket mm
på båten, så att båtarna runt omkring inte blir nerstänkta.
Sandblästring är av miljöskäl och båtgrannar inte tillåtet att
utföra på marinan.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS/KVAR PÅ LAND
För båt som står kvar på land efter vintersäsongens
slut den 1 juni, debiteras markhyra för båtplats på
land motsvarande båtplatshyra för sommarsäsong.

FÄRSKVATTEN
Färskvattenuttag finns vid wc vid reningsverket,
hamnkontoret, kontoret, varvshuset. I vattenposterna
på uppläggningsområdet är det sjövatten.

KASSERADE PRESENNINGAR
Presenningar som ska kastas ska vara väl hopvikta
och läggs i nätcontainer vid sidan om sopcontainrarna.

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Mottagning av farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier,
färgrester, penslar, lösningsmedel mm) finns endast i
miljöstationen ”mitt på plan”, Spilloljemottagning finns
även vid kaj 5 – ”västra sidan”.

BRANDSKYDDET

Busshpl

Vattenverk

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

Seglarbyn

Grind

• Använd godkänd jordad elkabel.

Grekland
PVC-hall

• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet
att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!
VID BRAND I BÅTEN:

Spolplatta

Båthall
Marinelektronik

Mastskjul 1 o 3

Riggservice

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

Spolplatta

Maskinhall

• Du ska enligt villkoren har fungerande
brandsläckare lättåtkomligt ombord.

Mastkran 2

Mastskjul 2
Kontor

• Kontrollera var de närmaste brandsläckarna
finns, som står utställda på uppläggningsområdet.

Kapellmakeri

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug
Båtuthyrning
Båtförsäljning

• Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen användas för att bekämpa eld.
• Vid ett ev tillbud är det snabbheten på
den första insatsen som är avgörande för
omfattningen av en ev brand.

Avlopps
reningsverk

Miljöstation
Spolplatta

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter.
Kontakta hamnkapten eller någon annan av
Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:
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INFORMATION

HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2017

BASTU- OCH DUSCHAR

Hamnmärket kommer vi att skicka ut separat lite
närmare sjösättningen. Glöm inte att märket snarast
eller senast en vecka efter sjösättningen ska klistras fast
väl synligt från bryggan på mastens framsida eller på
vindrutan. Hamnmärket visar att båten tillhör hamnen
och att båtplatshyran är betald.

Portkod till bastu- och duschhuset utlämnas på
hamnkontoret och ingår i båtplatshyran.

HAMNKAPTENER

DYKSERVICE

Säsongens hamnkaptener blir Elsa och ytterligare två
nya personer.

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret kommer att vara öppet under helger
i april och maj enligt anslag. Vardagar hänvisar
vi till vårt huvudkontor på berget. Fr o m 4 juni
t o m 7 augusti är hamnkontoret öppet alla dagar
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

BRYGGPLATS 2017
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar.
Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut!
Vi vill också informera om att det är rökförbud på
F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

SEGELSERVICE
Om du behöver få en mindre skada på seglet reparerat
kan du vända dig till hamnkontoret.

Om du tappar något i vattnet som du inte kan få
upp eller fastnar med båten i någon tamp och inte
kommer loss – vänd dig till hamnkontoret.

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april i år är det lag på septitank i båt ska
sugtömmas. Pump-out stationer finns vid sjömacken,
vid kaj 5, kaj 6 och vid J-bryggan där mobila toasugare
kommer att finnas och ska tömmas. Bullandö-kunder
får använda stationen utan kostnad.

LATRINTÖMNING
Tanken för tömning av bärbara latrintankar ligger
ovanför L-bryggan nära sopcontainrarna vid vägen.

SJÖKORT
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över Svenska
farvatten. Vi säljer även nautiska publikationer.

JOLLAR
Om du har en jolle – glöm inte att märka upp den med
varvsnr och namn och om möjligt lägg den i jolleställen.
Omärkta jollar betraktas som övergivna kvarlämnade
och städas bort.

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar,
fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen.
Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled.
Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid
förtöja för storm!

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET
OCH TILLFARTSVÄGEN!

ELLUTTAG PÅ BRYGGOR
För att använda eluttagen på bryggorna tecknas separat
avtal. Kontakta kontoret.

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till
att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga om
bord ”innan olyckan är framme”! Under våren kommer
Brandskyddsbolaget att finnas på Bullandö för att serva
båtägarnas släckare.

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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HAMN

SAND

i våra hjärtan

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

A

v alla platser i skärgården är Sandhamn en
av de mest besökta för oss med båt på
Bullandö. Distansen är lagom, det är ofta slör
dit, sol i sittbrunnen och enkel navigering.
Väl där kan det vara väntan på plats och att
lägga till utan att få frossa. Men sedan väntar
atmosfär, folkmyller, sevärd natur och intressanta möten.
Säg Sandhamn till seglare och de får antingen något soligt
eller något frostigt i blicken. Många älskar Sandhamn för
allt liv och all rörelse, för Värdshuset, för att spana in de
största motorbåtarna och för de fina stränderna. Andra får
frossa inför tilläggningen, känner trycket att landa snyggt
och över att behöva trängas. De tycker också att Sandhamn
är snobbigt, skränigt, dyrt och att ankarbotten är dålig.
Ändå tar sig alla dit.

F

ör min del är jag Sandhamnsfrälst. Varje säsong blir
det ett antal besök, mest på för – och eftersäsong.
Ibland mitt i juli för att få känna pulsen och prata segling
med likasinnade. Men plats då, hur gör man? Med
Folkbåten finns alltid plats, min special är inne i fladen
mot en berghäll med kvällssol och nära till Baljan – färjan
till Sandhamn. Men även 40-fotare och andra stora båtar
kommer till kaj. Enklast meddelar man hamnkontoret i
förväg och då kommer hamnvakterna med sina ribs och
berättar var man kan ligga.

G

illar man att ligga avskilt, finns bojar på redden. Ett
trevligt alternativ med barn i båten är att lägga till på
Lökholmen med lä, sol, grillplatser, bastu, badklippor och
hemlighetsfulla Trollgården. Vad mer drar med Sandhamn?
Till lockelserna hör den fria horisonten. Att lägga till i
Viamarehamnen längst ut, sticka upp huvudet i ruffluckan
på morgonen och spana ut i gattet mellan Skanskobb,
Korsö och Alexanderudden ger samma sköna frihetskänsla
varje gång. Den hamnen är förträfflig på vår och höst.
I juli och fint väder är den proppad med mastodontmotorbåtar. Mindre känt är att många av bjässarna
kör sakta från Danderyd, Viggbyholm och Gåshaga
för att spara bränsle. Vilket dock är redigare än i Norge,
där ägarna beställer bogsering till innehamnarna.
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I

Sandhamn hyr statusbåtarna plats i två veckor, lever
Medelhavsliv, blir sedda och begapade av turisterna,
som undrar vilka ägarna är, när undervattensbelysningen
tänds och skumpan öppnas.

M

er givande är en promenad tvärs över ön till Trouville.
Tallskogen står tät och på marken växer bara ljung.
Resten är sand, sand och åter sand. Det går nästan att villa
bort sig och kommer man lite mot väster sjunker man ner
till anklarna i den lösa sanden. Sandhamnsborna har lagt
ut spångar att gå på, så enklast håller man sig på dem.
De två stränderna i Trouville är som en playa, sydvända,
finkorniga, långgrunda och med fina små hällar att sitta på.
Plus sikt mot farleden och Brandskärgården. Namnet kom
till på slutet av 1800-talet när beresta sommargäster på
Sandhamn tyckte området skulle heta så för att ge en fläkt
av badorten Trouville i Normandie. Vilket bör ha passat den
framåt markägare, som 1947 byggde sportstugor och sålde
till skärgårdslängtande stockholmare. De lådlika husen
finns kvar och kontrasterar mot de lyxigare sommarhusen
inne i Sandhamn och på södra delen av Sandön.

T

revligt nog har husägarna gjort passager förbi sina
tomter. Man får gå i terrängen, men kan tack vare
omledningen ta sig till Västerudd och till byn igen.
Minst en timma tar en promenad runt Sandön och då är
det gott att sätta sig i sittbrunnen och korka upp lite vitt.
ite märklig är all sanden på Sandön, inga andra öar
i närheten är så sandiga. Tvärtom är nästan hela
Stockholms skärgård klippig. Närmaste sandiga ö var
Sandö Sugga i farleden tills den spolades bort av svall. Och
Gotska Sandön. Den geologiska förklaringen lär vara att
samma sandås går i dagen på Sandhamn. Blir man sugen
på sällskapsliv finns en del att välja på. Billigaste nöjet
är att ta sig till Sandhamns Bageri och köpa en laddning
sockerpärliga seglarbullar. På förmiddagar händer att jag
tar med mig en kaffe och slår mig ner i lä vid lotsbryggan
intill Sandhamnshålet. Där har man perfekt uppsikt på allt
som sker, på alla båtarna som passerar. Ganska spännande
blir det om seglare fastnar i Sandhamnshålet, där är
nästan alltid stiltje. Ifall en skärgårds- eller taxibåt kommer
samtidigt kan det bli intressant, men aldrig illa.

L

Efter målgång av ÅFOR är det fullsmockat i hamnen.

Curres Folka med solparasoll vid bästa platsen
på Lökholmen.

Inloppet från väster med lotsarnas torn.

Sehlstedts hus.

Motorbåtsmöte.

Trollgården.

Medelhavsliv.

Trouville är öns playa.

Passa på...

11

S

kepparna har koll, väjer eller väntar tills nöjesseglarna
fått vind eller fart på motorn. Den nyaste, (cirka 25 år)
och mest avspända platsen att sitta på, är Dykarbaren.
Den är opretentiös och liten, men myllrande och en bra
plats att träffa folk på. God mat serveras också, de enkla
faciliteterna till trots. Mysigast, mest genuint och ett till
bra ställe att träffa folk på är Sandhamns Värdshus. ”Öppet
varje dag sedan 1672” är en tradition, som omtyckte
ägaren Lars Wickström håller på. Men ska sanningen fram,
har han stängt på julafton och halva midsommarafton.

Sandhamns Värdshus. Öppet varje dag sedan 1672.

P

å ”Värdsan” sitter atmosfären i väggarna – och i
gästerna. Särskilt i puben på sensäsongen. Att segla
till Sandhamn i oktober, korsa Kanan i beckmörker, lägga
till i lä och äta middag på Värdshuset är högt. Paradrätten
biff med lök har funnits på matsedeln ända sedan
1970-talet då morske krögaren Calle Zaar drev Värdsan.
Han kunde skälla på gäster som vickade på stolarna
eller beställde omelett istället för strömming. ”Gör du så
hemma och bara för fruntimmer” kunde sade säga bryskt.

E
Sea Club vid Seglarhotellet.

Puben på Värdsan.

Krögare Lars Wikström,
Värdshuset.

fter ÅFOR intar många besättningar middag på
Värdshuset, gärna i Lygaia Kabinett, ett av smårummen döpt av en finsk havskappseglare med det
namnet. Flottast och vackrast i Sandhamn är Seglarhotellet,
120 år i sommar. Här har mycket hänt och om väggarna
kunde tala, skulle de berätta om Victors spik. Victor Forss
var storkappseglare med 20 man i besättningen och
flitig gäst. Men istället för att betala notan varje kväll för
alla hungriga gastar, betalade han en gång per säsong.
Med råge. Notorna sattes upp på en spik innanför
serveringsdörren och blev ett sätt att stötta krögaren
Åke Larsson. På 1980-talet höll nyrika seglare hov på
Seglarhotellet och försökte bräcka noblessen. Vilket en
omsusad finansman gjorde när han kom först i mål mitt
i natten på 1980-talet. Restaurangen hade dukat upp för
HKM, som brukade vara först i mål med Aje Philipsson på
Swan 65:an Orm. Segerrusig stegade skeppare Pehrsson
upp på Seglarrestaurangen och begärde att den skulle
öppnas.
– Stängt, sa Åke Larsson. Varpå Pehrsson med 80-fotaren
sa: Hur mycket ska du ha? och erbjöd en saftig summa.
Krögare Larsson gav sig och besättningen firade tills solen
gick upp i nordost.

I
Högt i tak på Seglarhotellet.

Östra matsalen Seglarhotellet.

dag är Seglarhotellet inte lika skrävligt, inte ens
på ÅFOR-middagen. Den mest storstilade festen hålls
efter Antikrundan i grandiosa Östra Matsalen. Då
sjunger och håller de stolta ägarna till de vackraste
båtarna tal till sina mahognykryssares ära. Allra stoltast
är besättningen, som två år i rad tryckt upp tröjor
med texten: Follow Me – före start. Och vunnit.

S

Sandhamnshålet.
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kärgårdens bästa brygga går från Viamarehamnen, förbi
hotellet ända bort till Ångbåtsbryggan. Den är bred och
stilenligt lagd med rejäla brädor på längden och ger chans
att följa powerboatlivet med festglada unga med stereon på
max när det är sommar och sol. Trivsammare är att
flanera genom lotsbyn med sitt husgytter, sagolika

snickarglädje och illustra punschverandor. Här går de
få hus som säljs, för många miljoner och renoveras för
exotiska belopp. Sista söndagen i juli vimlar Fläskberget
av Sandhamnsbarn, för då går Barnens Kappsegling
med modellbåtar. De får inte vara radiostyrda, men får
se ut och heta vad de vill. Efteråt blir det regattamiddag
med hamburgare och prisutdelning framför Seglarhotellet
fd Klubbhuset. Länge har Hotellet haft öppet året om,
men i höstas fann ägaren Hans Mellström med Viamare,
att förlusterna sved och beslöt att bara ha öppet för
konferenser. Det ledde till att jobb försvann och att
Sandhamn ser ut att bli som andra samhällen i skärgården
– öde i tio månader och fullt ös i två.

Bageriet har goda seglarbullar.

M

en lotsplatsen finns kvar även om båtmännen hämtar
och lämnar lotsarna i Stavsnäs. Och lotsningarna
ökar, allt fler fartyg och alla kryssare tar lots in till eller ut
från Stockholm. Och Värdsan finns kvar, denna institution,
där du kan sitta uppe på verandan eller nere i puben.
Tar du det senare möter du Björne, Sandhamns meste
kändis och mästare på motorer. Hans T-baneskylt vid
verkstaden leder dock inte till en gång under vattnet till
tornet på Lökholmen, det är bara ett gammalt aprilskämt. O

SANDHAMN
Pos: 36 M Öst Räntmästartrappan
Antal gästplatser: 400
Hamnavgift: 300 kr/natt
Sevärt: Folklivet, Seglarhotellet, Värdshuset,
Trouville, lotsbyn, båtmyllret, Sehlstedtska Huset.
Begivenheter: Solnedgången från Fläskberget,
målgången för ÅFOR v 27, KSSS Classic Regatta v 31,
frukost på Hotellet, lunch/middag på Värdshuset,
lyxmiddag på Sands Hotell, ungdomsmiddag på Monrads,
inomhus-poolen i vattennivån. Sjögången vid sydostkuling.

Kajakare trivs också i Sandhamn.

Lotsbåtar i Sandhamn.

KSSS Classic Regatta.

Värdsans veranda.

Tunnelbanenedgång till Lökholmen vid Björnes verkstad...
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NORDIC YACHTSslogOPEN
rekord – igen
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN, JOHAN SÖDERSTRÖM, MATS RUNSTRÖM.

Lugnet före stormen.

After-Sail.

N

ordic Yachts Open från Bullandö slog nytt rekord
igen 2016 med 109 anmälda – 17 fler än 2015. Det
visar att intresset för att segla på två lockar allt fler. Även
konceptet ”all inclusive” drar i form av gratis hamnplats,
give-aways i mängd, öl och korv efter målgång, toppmiddag
på Bullandö Krog och generösa priser. Och allt samordnas i
frisk reseledarestil av Mats Runström, pappa till säsongens
sällskapligaste shorthandsegling.

B
3:an Lindfoss H-35.

land deltagarna i Nordic Yachts Open 2016 (NYO)
fanns igen en hel del slipade seglare med väl
preparerade båtar. Exempelvis KimDi med Jonas och
Anna Dolk plus dottern Elsa i familjens fartfyllda Farr 31.
Vinnaren från 2015, tillika tvåa 2014 och trea 2012, Martin
Olsson med pappa Ulf i Albin Nova Cappucino. Och Håkan
Södergren med sonen Fredrik i skarpröda Tarac 33:an
Testarossa, Håkan och Henrik Lindqvist i Veritas, som
verkligen seglar den snabbaste Albin Alpha som sjösatts,
för att nämna några.

F

Lindqvistarna 4:a med Sveriges snabbaste Albin Alpha.

aktum är att åtskilliga deltagare har varit med ända
sedan 2012, då Mats Runström och shorthandsnillet
Jimmy Hellberg, kom på att ordna en höstsegling på två
från Bullandö. Och redan från början sade de att de NYO
vänder sig till alla, ”ung som gammal, kille eller tjej, man
eller kvinna, par, sambo, vänner och/eller släkt, samt till alla
typer av kölbåtar, flerskrov och jollar. Det enda som krävs i
NYO är ett SRSs-tal.

D

Minsta deltagande båt, C55.
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e som deltagit märker att receptet fungerar och
seglingen lockar verkligen en bred krets. Det
visar sig i att 2016 var fler kvinnor än någonsin med
som skeppare eller gastar. Yngsta deltagaren var fem
år, den äldste över 70. Antalet par ökade igen, sak
samma med konstellationerna far och son/ dotter och
tjejkörda båtar. Corsair 31XTR. Hur skulle det gå? 2016
års förhandsfavoriter till att åka hem med pokalen,
Elanskidorna, presentkorten och bubblet, var att en av de
stora båtarna skulle kamma hem segern. För prognosen
lovade svaga vindar och öka först fram på dagen, vilket

förr har gynnat de som startar sent, det vill säga de
stora snabba båtarna. Men så blev det inte 2016. Redan
vid 9.30-tiden stod vinden med 2 – 3 m/sek sydväst när
snygga Shipman 28 Pierina med Robert och Sören Pryzell,
spektakulära Maxi 77 Any Day med Fredrik Arnryd och Erik
Persson, pigga Pernilla Uhlin och Kristina Sars i Maxi 77:an
med gåtfulla namnet Silanah, välhållna Mälar 22:an Colibri
med Kristina och Anna Lundevall startade.

Arr. Mats Runström.

M

erparten av båtarna startade 10.30 – 10.50 och då
hade den milda sydvästen ökat till trevliga 3-5 m/sek.
Och precis som tidigare år sken solen skönt och begreppet
broschyrväder blev bekant bland besättningarna.
Hur arrangör Mats Runström gör för att ordna samma
sagoväder andra lördagen i september varje år, är en gåta.
Men så är det att vara vän med gudar – eller att ha flyt som
seglare säger.

M

ats hade god hjälp av prisbelönta Värmdö Jolleseglare för första gången, det bidrog till att
arrangemanget blev det soligaste och varmaste hittills.
Inför start var spänningen som vanligt stor inför valet av
bana – kort 20, medel 24, lång 28 eller havsbana 31 M?
Men då tanken är att vara i hamn i tid för eftersnack,
öl korv, bastu och avkoppling inför middagen, blev det
alternativ 2 för tredje året.

Per Hansson och Per Lindforss.

D

et innebar start norr om Djuröbron, en sävlig slör till
Östra Röko på Kanholmsfjärden. Men sedan började det
roliga – en lång kryss utmed Runmarö och ner till Franska
Stenarna. Därifrån runt Torskkobben och Trollharan som en
chikan, där båtarna med gennakers eller code-segel fick visa
sitt fartövertag. Som avslutning kortkryssade 100 båtar in
till målet vid Djuröbron och gav lördagsseglare en syn som
sällan setts i skärgården.

B

anan var förträfflig, särskilt för Bullandöseglare som
kan Kanan och Nämdöfjärden väl och kunde koncentrera
sig på att segla snabbt. Likväl vann ingen hemmabåt,
Bullandöbäst blev Isabelle Mungsgård och Mats Runström

forts. nästa sida

Håkan, Isabelle och Helena.

i China Girl, på nionde plats, en av fyra Fareast 28R som var
med. De har dock en tredjeplats 2014 på meritlistan och
är värda att harangeras för sitt stadiga shorthandseglande.
Segrare av NYO blev för andra året i rad Martin Olsson
och pappa Ulf i Cappucino, en Albin Nova. Martin var även
tvåa i NYO 2014 och trea 2012 och på frågan hur han gör,
säger Martin bara att receptet är det vanliga – noggranna
förberedelser och mycket tid ute på vattnet.
– Jag har optimerat Novan genom att slipa undervattenskroppen, fixa bakkanten på köl och roder och genom att
spackla ut skrovgenomföringarna. På däck har jag inhal
till focken, på masten fiolstag och mastfoten är flyttad för
önskat mastlut.

S

pinnakern med bom är standard, men till 2016
satsade vi på ett nytt krysställ från Lindforss Segel
efter utomordentlig support. Och det gav resultatet. I
Gullviverallyt kammade vi hem 1:a-pris i familjeklassen och
även totalen! Samma sak hände i GranPrix där vi var två
pappor och två barn, som aldrig kappseglat, 1:a i vår klass.
Till sist blev det NYO, som jag och pappa har till tradition att
köra. Nu ser vi fram emot ett roligt 2017 och ett nytt Nordic
Yachts Open.

S

nabbaste på seglad tid var emellertid Sebastian Reiz
med trimaranbyggaren Stefan Törnblom som gast.
Snabbaste kölbåt blev Arcona 340 Imbruglia med säkra
Staffan Larsson och Ola Qviberg. Många sekundstrider
rådde och gjorde NYO 16 till den varmaste och roligaste
lördag seglare kan önska.

Mats R:s Sofia har
ett tungt uppdrag...

F

ör er som inte varit med finns bara ett råd – boka
9 september. Och anmäl er så fort sidan öppnar på
Nordic Yachts hemsida, för det är inte säljprat när Mats
Runström säger begränsat deltagarantal, Bullandö Krog
klarar knappt fler än 2016. Oavsett hur det går, kommer
ni att synas, inte bara virtuellt utan även på Bullandös
bästa fikahörna. O

Vinnaren, i år igen,
Olssons Albin Nova.
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RESULTAT FÖR NYO FINNS PÅ WWW.NORDICYACHTS.SE
Statistik Nordic Yachts Open
2016
2015
2014
2013

2012

Anmälda
Fullföljare
Antal par
Son o far
Kvinnor
Marginal
Etta
Tvåa
Trea

68
60
8
9
11
09.28
HKR
Onyx
Nova

109
100
30
9
36
03.31
Nova
Farr 31
H-35

92
88
25
10
29
04.49
Nova
Passad GT
Alpha

79
79
16
14
17
01.44
Onyx
Nova
Alpha

59
57
11
8
13
09.15
Onyx
Finngulf 33
Arcona 430

PÅ

KUSTBEVAKNINGEN

DJURÖ

”Min vision är att Djurö ska utgöra
något av ett myndighetsgemensamt räddningscenter
för en stor del av skärgården”.
AV: JAN FJELLSTRÖM. FOTO: SVEN BODIN.

R

ubriken är hämtat från Ulrik Nielsen, stationschef
och operativ ledare vid Kustbevakningen på Djurö.
På hösten 2016 blev jag inbjuden, i egenskap
av företagare på Värmdö, av Värmdö Kommun
till ett frukostmöte om Kustbevakningen på Djurö. Mötet
handlade om Kustbevakningen i allmänhet och dess
insatser i Medelhavet under flyktingkrisen på våren 2016
som huvud-ämne. Föredragshållare var Nils Sandström och
som i skrivande stund har slutat på Kustbevakningen och
övergått till annan verksamhet inom det privata näringslivet.
Nils gripande berättelser och bilder från
överfulla och undermåliga flyktingbåtar var
ganska skrämmande att se. Särskilt har
en bild etsat sig fast i mitt minne, där en
överfull båt med c:a 150 flyktingar på övre
däck som kastade sig i vattnet för att bli
upplockade och räddade av Nils och hans
kolleger. Det mest skrämmande med den
flyktingbåten var att ”båten”, eller snarare Ulrik Nielsen
vraket, hade ett stuvutrymme på undre däck där ytterligare
c:a 150 flyktingar fanns, utan vatten och ungefär mellan 50
– 60 grader varmt. Man kan inte ens föreställa sig lyckan
att bli räddad ombord på Kustbevakningens båt och bli
duschade av båtens brandsprutor med färskvatten samt få
fräscht dricksvatten.

D

et här föredraget gav mig mersmak att få veta
lite mer om vår Bullandögranne Kustbevakningen
på Djurö. Nils gav mig namnet på sin chef, Ulrik
Nielsen, och efter några snabba emailkontakter
fick vi till stånd ett möte hos Ulrik på Djuröbasen. Efter
att ha fått portkoden till basen och anvisning hur vi skulle

köra och parkera, möts vi av en lång, medelålders och
framförallt vänlig och välkomnande man i sina bästa år.
Efter sedvanliga artighetsfraser och en välsmakande kopp
kaffe slog det mig att den här killen har varit med om en
del på sjön. Född på Stegesund utanför Vaxholm och bl.a.
jobbat på Swancharter, 70 fot, i Medelhavet och Västindien
innan tjänsten på Kustbevakningen, som han kom till 1992,
först på Dalarö, Vaxholm och Djurö. Stationschef sedan
2005, först i Vaxholm och sedan 2010 på Djuröbasen.

MEN VAD GÖR KUSTBEVAKNINGEN EGENTLIGEN?
Det jag blev mest nyfiken på
i Nils föredrag, är samverkan
mellan olika sjöövervaknings- och
sjöräddningsinsatser mellan olika
statliga, kommunala och frivilliga
organisationer. Kustbevakningen
är namnet för den svenska
kustbevakningsmyndigheten, vilken ligger under
Justitiedepartementet. Den övervakar och kontrollerar
sjötrafiken och fisket, värnar miljön och hjälper människor
till sjöss längs Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern. De
övergripande målen för verksamheten beslutas av riksdagen
och den närmare styrningen av myndigheten beslutar
regeringen om. Sedan den 1 september 2017
är Kutsbevakningen en nationell myndighet utan indelning
i regioner men med kontor på i Karlskrona, Göteborg och
Stockholm, i nuläget leds den minutoperativa verksamheten
från två ledningscentraler där den ena är belägen på
kontoret i Stockholm (Luma) och den andra på kontoret
i Göteborg (Käringberget) Den lokala organisationen är
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förlagd till ett 20-tal kustbevakningsstationer, till vilken även
flygkuststationen på Skavsta tillhör. Antalet anställda i hela
landet uppgår till drygt 800. Kustbevak-ningens flygplan
av typ Dash 8 300 MSA. Kustbevakningen hade sommaren
2010 följande fartygsslag över 15 m: 21 övervakningsfartyg,
9 miljöskyddsfartyg, 5 kombinationsfartyg, 3 svävare, typ
Griffon 2000TD.

D

essutom ett hundratal mindre båtar, inklusive
vattenskotrar, för övervakning och access till
andra båtar. På Djuröbasen finns följande
båtar: KBV 310, övervakningsfartyg,
KBV 311, övervakningsfartyg, KBV 031, kombinationsfartyg, KBV 071, strandbekämpare (oljeupptagare),
KBV 079, strandbekämpare, KBV 414, stridsbåtenkel,
KBV 419, högfartsbåt, KBV 429, RIB, KBV 438,
högfartsbåt, KBV 451, RIB-båt, KBV 465, arbetsbåt,
KBV 847, vattenskoter Se: www.kustbevakningen.se.
Bl.a. intressant läsning om hur Kustbevakningen har
utvecklats från 1600-talet till nutid.

Ingen utrustning saknas...
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D

et är framförallt miljöbekämpande insatser
som beredskap för oljesanering, civil
undervattensverksamhet, sjösäkerhetstillsyn,
tull och gränskontroller, fiske och naturvårdstillsyn samt olika typer av räddningsinsatser som präglar
en kustbevakares vardag. Den bild som många har,
tyvärr, är just hastighets- och nykterhetsövervakning som
ses som något negativt bland allmänheten. Men faktum är
att säkerheten på sjön har ökat tack vare Kustbevakningens
punktinsatser. Bl.a. har de grövre grundstötningarna av
grovt sjöfylleri minskat. Ett fenomen som troligen inte
beror så mycket på Kustbevakningens arbete men ändå
är ett intressant observandum, är att de olyckor som
under en tid kallades för ”plotter assisterade” nu minskar.
Ulrik uppfattar det som att fritidsbåtsskepparen nu vant
sig vid tekniken och blivit mer uppmärksam på att se
sig omkring i stället för att ”fippla” allt för mycket med
plottern. Man får aldrig glömma att plottern bara talar
om var du är, men anger inte hur det faktiskt ser ut runt
omkring dig då det gäller trafik etc.

Signalställ.

Kombinationsfartyget KBV 031.

U

lriks vision gällande ”Djurö som ett
myndighetsgemensamt räddningscenter” är
nära att förverkligas då förutsättningarna
för samverkan och samarbete utifrån
Djurö de senaste åren förbättrats. Detta i och med
den samlokalisering som nu är ett faktum. Viktiga
samarbetspartners så som Brandförsvaret, Sjöräddningen
(SSRS), Sjöpolisen samt Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap (MSB) finns representerade på ”Djurö
räddningscenter”. Dessa aktörer i kombination med
Djurös fantastiskt fina strategiska läge sett ur ett
skärgårdsperspektiv, gör ”Räddningscenter Djurö” till en
stark samhällsresurs för såväl räddningstjänst som annan
myndighetsutövning. Ulrik har så mycket att berätta om
verksamheten och för att ge en heltäckande och rättvis
bild i denna korta artikel skulle det vara mycket intressant
att få vara med på basen och ute på båtarna under några
dagar. Sven och mitt sammanfattande ord från vårt besök

var kort och gott ”imponerande”! Ulrik avslutar med att
säga alla är alltid välkomna till honom på Djurö. ”Det är
bara att höra av er så kommer jag att försöka ta emot
besökare för att berätta om oss på Kustbevakningen och
vad vi gör. Transparens och insyn är viktigt för att alla ni
som skattebetalare ska veta vad ni får för era skattepengar,
många myter och märkliga föreställningar om oss i Kustbevakningen tror jag att vi kan råda bot på om ni tar er tid
att komma förbi”. O
Rostfritt kök ombord på KBV 031.

Kustbevakningen på Djurö. Bekant vy för oss som passerar med båt.
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VEGA 50 ÅR
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

F

olkkära Vega har fyllt jämnt. Den började som
skiss på en servett på en restaurang 1964, seglade
på allvar 1967 och blev en braksucce´ som stod
sig i hela 15 år med ofattbara 3 393 byggda båtar.
Bullandös Göran Brohäll är son till konstruktören, minns
hur det var när han var 20 år och gastade åt pappa Per på
havskappseglingar med Vega.
Idag skulle en marknadsförare kalla konceptet klockrent.
När Vega kom till var båtarna i trä och underhållskrävande,
låga och trånga, hade ingen motor eller toalett och kostade
mer än vad många hade råd med.

B

ehovet av en ny modern båt i plast till överkomligt
pris, förstod Per Brohäll, Görans pappa. Han hade
ritat mängder av båtar för amatörbygge i plywood, var
stridsflygare, kappseglare och skrev båtböcker (vem har
inte läst Min Segelbåt?) och bodde i Kristinehamn. Hans
första familjebåt i plast, Karlskrona-Viggen sålde och
seglade bra och gav tankar på en större båt. Av en händelse
hörde Lars Larsson av sig, även han Kristinehamnare och
fabrikör av Albinmotorerna, som var ett faktotum, satt i
mängder av båtar. Göran berättar:
– Lars kom fram till att han behövde egna båtar till sina
motorer och frågade pappa, som han haft kontakt med,
vad han trodde om en större plastfamiljebåt. Lars hade
varit i USA, besökt varv och sett träinredningar monteras
som moduler på rekordtid. De träffades på Sturehof och
på en servett skissade pappa en båt som Lars gillade.
Han ville ha ståhöjd, inombordare och toalett, och
seriebygga i stor skala för att få ner styckpriset. Alltså
behövde den vara bra att bygga.
När ritningarna var klara, ville Lars inte ha pentryt i mitten
”Jag har aldrig sålt en båt med pentryt i mitten”, sade han,
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och då hamnade köket vid nergången, berättade Göran
när vi möttes på Bullandö för en koll på Vega med
anledning av jubileumsåret.
– 1965 byggde Nötesund en seglande plugg, som vi
skulle testa på Skaw Race från Skagen. Men båten blev
försenad och när vi kom iväg blåste det kuling. Albin O
11-motorn på 5 hk orkade inte mot vinden och vi insåg
det lönlösa att hinna till start. Istället testade vi båten
och bestämde att O-21 motorn på 10 hk skulle vara
standard, minns Göran.
Jag var nyss fyllda 20 och fick bekänna färg som fördäcksgast, jag var med på transporter mellan väst – och
ostkusten och växte in i båtbranschen. Det ledde till jobbet
som servicechef på Albin och så småningom till att jag
startade eget här på Bullandö.

T

ill semestern 1966 skulle 22 båtar, som sålts på
ritning, vara klara. För att klara det satte 13 man ihop
25 Vegor i en liten lokal på 700 kvadrat. Vilket blev en
början, Lars Larsson hade visioner, ville ha volym, ju fler
båtar, desto lägre pris var hans ide. Och 1967 fick hans
Larsson Trade ut 97 Vegor, nästa år det dubbla. 1970
levererades Vega
1 000, 1973 nr 3 000.

F

ramgången kom av att Lars satsade stort på båtmässor och på återförsäljare i hela världen. Varhelst
Vega visades, ville seglare ha båten. Vilket var nytt och
oväntat skulle man kanske säga idag med tanke på att
linjerna var på tvärs med dåtidens båtideal. Höga fribord,
hög ruff med stor ruta i doghouset, korta överhäng
och omvänt språng fick många att rynka på näsan.
Men stilen slog, familjer föll för utrymmena, ståhöjden,
motor och det fördelaktiga priset.

Göran Brohäll.

Diskbänk.

Pentry.

Svängbart bord.

Salongen med ståhöjd.

P

å 1970-talet var fabriken i Kristinehamn rena havet
med Vegor och Albin 25:or, som Per också hade ritat.
Besökare fick nästan svindel och tänkte att Kristinehamn
var störst i världen på att bygga båtar.
Priset var lägre än på storsäljaren P28. Men det berodde
mycket på att utförandet var rationellt. Inga lådor, bara
öppningar och fack med påvärmda plastlister istället för
tillpassade trälister, sparade tid och pengar.
Även skrovformen tryckte ner priset, Pers bakgrund som
flygare gjorde hans båtar lätta och snabba. Alltså blev Vega
lätt, fick grunt och brett skrov, plant akterskepp och lätt köl.
Bara kölen blev konventionell, delat lateralplan var ännu
inte på modet 1965.

E

tt annat grepp var att slopa backslaget till motorn,
propellerbladen vreds istället som på en fiskebåt.
Det sparade plats och pengar och minskade motståndet
under segling.Idag skulle Vega ha pris för allt nytänkande,

Vegans konstruktör
Per Brohäll.

blivit Årets Segelbåt worldwide och framstått som
världens mest prisvärda familjebåt, ungefär som dagens
Bavaria, Beneteau, Hanse. Albin växte så det knakade
i björkarna vid Vänerns strand. Som mest, 1973, byggdes
517 Vega, fjärdar och fjordar vimlade av Vegor med
nyblivna lyckliga seglarfamiljer i röda flytvästar, tjafs på
seglarbyxorna, golfkeps på pappa och sjalett på mamma.
Men i takt med att efterfrågan ökade, fick Lars Larsson
problem. Han låg ute med stora summor höst och vinter
när material köptes in och löner när båtarna byggdes.
Först på våren, vid leveransen, rullade pengarna in igen.
– För att klara kurvorna, hittade man på höstpris. Köparna
betalade 1/3 vid beställning, 1/3 i mars och resten vid
leverans och fick rabatt, berättar Göran och fortsätter:
Tyvärr gjorde Lars ett par felsatsningarna med Albin 79,
Singoalla, Albin 82 MS, en ny fabrik för 2 500 båtar och
en mängd nyanställningar. Till slut tappade han greppet
och fick sälja till storfinansen, som slog ihop Albin med
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Shipman och Marieholms Bruk, kommer Göran ihåg.
Efter det sköt priset på Vega i höjden, 1979 till 108 800
kronor och då blev internkonkurrensen från Shipman 28
och Scampi för svår. 1980 sjösattes sista Vegan efter
15 år med byggnummer 3 393.

A

tt segla en Vega på nytt för nöjes skull hade Göran
inte chans till när båtarna radade upp sig för service
på Brohäll Marin. Istället fick jag en tur med en Vega
veteran – klassförbundets Lars Emnell i hans 1967:a som
han haft sedan den var ny. Trevligt nog var båten i skapligt
skick med fräscha dynor och finish på mahognyinredningen.
Plastlisterna runt facken var hela och det luktade inte
ombord, troligen beroende på ”Kalla Väggen”och klassiska
fotogenvärmaren GH med konvektorer under kojerna. Även

motorn var original, väl vårdad av Lars, fd finmekanik
er. Det klassiska dova motorljudet med lågt varvtal var
som fiskebåtsdunk in till land, nostalgi för gamla
göteborgare. Manöverförmågan var som jag mindes.
Propellern bakom rodret, kort läge mellan fram och back
och stor avdrift, gör Vega svår att backa med. Å andra
sidan är motorkraften rejäl - 6,5 knop mot frisk vind är inte
illa och kort stopp som en bogserbåt, trots aktervind på
båtplatsen klarar få moderna båtar.
Och vad tycker Göran om Vega idag?
– Mitt råd till unga som vill börja segla och ha komfort –
välj en Vega. Trevligare båt för så lite pengar, har ni svårt
att hitta. Men betala hellre runt 30 – 50 000 kronor för en
med nyare motor och segel, än 5 000 kronor för en med
utbordare och gamla segel. O

Prototypen byggd i trä.

TIDSLINJE

DATA
LÄNGD Ö A
LÄNGD V L
BREDD
DJUP
VIKT
KÖLVIKT
SEGELYTA
MASTHÖJD
SRS 2016
KONSTRUKTÖR
TILLVERKARE
TILLVERKAD
ANTAL
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8,25 m
7,00 m
2,46 m
1,17 m
2 600 kg
920 kg /35 %
28,8 kvm
10,30 m
1,001
Per Brohäll
Albin Marin
1966 – 1981
3 393 ex

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1973
1974
1976
1980

Per Brohäll och Lars Larsson möts och spånar
Protoypen sjösätts och testas i kuling
Serieproduktionen startar – 30 båtar byggs
Pris 36 000 kr
97 ex byggs, pris 37 500 kr
208 ex byggs, pris 37 500 kr
483 ex byggs
Nr 1 000 levereras, egen klass i Baltic Race
Nr 2 000 levereras
65 Vega i Lidingö Runt
Nr 3 000 levereras
Pris 122 400 kr, läggs ner efter 3 393 exemplar

KÖPA ELLER SÄLJA BÅT?
Välkommen till Stockholm Marin. Vi finns på två av skärgårdens bästa
säljlägen – Bullandö Marina på Värmdö och Saltsjö Pir i Nacka.

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller få rätt
vägledning att köpa just den båt som passar dig. Vi på Stockholm
Marin är passionerade båtmänniskor som har över 40 års erfarenhet
av att sälja både motor- och segelbåtar. Under säsong har vi öppet
sju dagar i veckan – med hundratals besökare varje dag.
Varmt välkommen till Stockholm Marin, besök oss på webben
www.stockholmmarin.se eller ring 08 - 571 451 20.
S A M A R B E T S PA R T N E R S

BÅTFÖRMEDLING
BULLANDÖ MARINA

SALTSJÖ PIR

www.stockholmmarin.se

BÅT,
HUSTRU
ELLER
SKILSMÄSSA
AV: RAMON FRIDÉN.

F

amiljen ägde en skärgårdskryssare. Mannen älskade
denna långa, smala, vackra och familjeovänliga båt.
Hustrun gillade den inte alls.

Mannen var mån om att alla skulle trivas ombord och
efter diskussioner, gräl och slutligen en kompromiss,
beslöts att man skulle sätta in en inombordsmotor i båten.
Detta för att öka trygghetskänslan hos hustrun. Mannens
seglarkamrater tyckte det var bedrövligt att förstöra en
fin gammal segelbåt på detta sätt. Men den bespottade
svalde de hånfulla kommentarerna. Han ville till varje pris
anpassa båtåkandet till familjen.
Lyckan ville ändå inte kliva ombord. Hustrun vantrivdes
i båten trots den nya motorn och var livrädd när det lutade
för mycket.
Mannen förstod hur hustrun kände det, men ville inte ge
upp sitt stora intresse här i livet. Han kompromissade ännu
en gång och bytte segelbåten mot en långsam, stadig och
bekväm motorbåt.
Nu trivdes hustrun bättre. Fortfarande ansåg hon dock
att de bästa stunderna på sjön, var stunderna i hamn.
Mannen vantrivdes i den bullriga motorbåten. Efter två
säsonger upplöstes äktenskapet och paret gick skilda vägar.
En vän till mannen som också hade segling och båtar
som det centrala i livet seglade flera somrar tillsammans
med fästmön. Så gifte de sig och fick en son.
Första sommaren de gav sig ut i segelbåten med den
lille, blev allt fel. Det som tidigare orsakat mindre
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dispyter och diskussioner, svällde nu ut till plötsliga och
allvarliga gräl. Hustrun tycktes inte längre uppskatta varken
natur eller segling. Svåra sprickor uppstod i familjelivet och
– i samband med en semester i Ålands skärgård hoppade
hustrun av och tog Finlandsbåten hem.
Efter detta beslöt mannen att överge allt vad båtar hette.
Han fick flera barn och när vännerna pratade båt
med honom svarade han med utlandssemester och
sommarstugor. Han verkade lite bitter.
Men han är fortfarande gift.
Det är förmodligen inte kompromisser som behövs i
båtäktenskapen. När båtlivet blir en kompromiss försvinner
ofta nöjet.
Om förnuftet får råda ska ingen tvingas in i eller ut ur
båtlivet. Det gäller i stället att försöka dela upp sommar
och semester. Hustrur som inte gillar sjöliv, ska inte tvingas
ut i båt. Hon ska semestra som hon vill. Med familjen.
Mannen och andra villiga familjemedlemmar ska få sin
egen tid att vara på sjön.
Vad det hela handlar om är något så enkelt som att ta
hänsyn och att respektera motpartens synpunkter och
åsikter, i stället för att försöka göra om varandra.
”En hängiven äkta man är en man som hjälper sin hustru
att kämpa mot alla de motigheter hon skulle ha sluppit om
hon inte gift sig med honom.” O
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TyMar Marinelektronik • Bullandö Marina & Svinninge Marina • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se
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Klarar din rigg en
säsong till?
Vi finns i vår riggverkstad på Bullandö, i stora båthallen på södra kortsidan.
Ring gärna före besök, eftersom vi oftast jobbar med riggar ute på fältet.

Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan
bli. Men hur är det med riggen. Har den fått
samma omsorg som skrovet?
Låt en expert se över din stående och löpande
rigg. Och rullfocken – går den lika lätt som när
den var ny?
Kontakta ShipShape och få ett kostnadsförslag för en professionell översyn av riggen!
För din egen och familjens säkerhet.

070-891 95 04 | info@ship-shape.se | www.ship-shape.se

Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

– Jobbigt vid tilläggningar?
Boka en egen utbildningsdag i båten.
Vi planerar och genomför dagen enligt
dina/era önskemål. Välkommen oavsett
typ av motorbåt, stor eller liten, snabb
eller långsam.

Radar ombord, men osäker på avändningen?
Vi hjälper dig rätt.

Vi har 30 års erfarenhet. Vi har utbildningar för
alla – från nybörjare till proffs.
Läs mer på vår hemsida – www.langbeck.se
Gilla oss på Facebook.

Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

08-6647799, info@langbeck.se, www.langbeck.se

På bilden:
Björn Langbeck

Arcona - svenskt, snyggt och snabbt.

340

380

410

430

465

www.arconayachts.se • tel 08-570 346 77 • facebook.com/ArconaYachts

Båtuthyrning

Sjöräddningssällskapet
presenterar stolt:
Processingenjör Susanna Dahl.

Susanna är en av våra 2 000 frivilliga. Tillsammans lägger de tusentals
timmar av sin lediga tid för att öva sjöräddning, allt för att du ska kunna
känna dig trygg när du är ute med båten. Som medlem får du hjälp även
om det bara handlar om motorstopp en strålande sommardag – utan
att det kostar någonting. Det är vårt tack för att du stödjer oss. Vi är en
ideell förening och får inga bidrag från staten, så ge gärna en gåva eller
bli medlem på sjoraddning.se.

Sverige - Världen - Kanalerna

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907.
Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

08- 571 459 00

info@rtc.se

SEGLING- OCH KONFERENSEVENEMANG
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD.
en in till
Välkomm e kontor
pnad
vårt nyöp dö Marina.
a
på Bull n 1 471 00.
57
Ring 08 –

www.rtc.se

I år firar vi

års jubileum

Ta del av våra

1250:-

Exide Power
Booster

fina erbjudanden!

250:-

T Fire X
skumsläckare

1925

AGM batterier
75 Ah/700 W

:-

Första 25 som köper något av ovan får med GRATIS båtschampo!

Passa på att få din båt skinande ren invändigt inför kommande säsong.
5 första bokningarna får båtvårdspaket från Turtle Wax till ett värde av 625:-

Pris från 1225:(30fot)

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med något annat.
Vi är ditt fullservicevarv på Värmdö!

Öppet fr.o.m 1/5: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00 Lördagsöppet 22/4 - 27/5: 10:30 - 14:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • www.brohallmarin.se

Bullandö Handel & Sjömack

08-571 450 58
Välkommen till en av skärgårdens bästa butiker!
Livsmedel, frukt och grönt, bröd, glass och godis.
Leksaker, fiske, gasol, drivmedel, båttillbehör mm.
I sa

ed:

te m

rbe
mma

Öppettider:
1/4 - 7/5 10-16
8/5 - 25/6
9-18
26/6 - 6/8 8-20
7/8 - 27/8 9-18

Unna din båt en ny
brygga till sommaren!
Vi bygger bryggor på beställning.
•
•
•
•
•
•
•

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

BÅTBESIKTNINGAR
CONNY ZETTERBERG
08-57145315
0709-261509

www.zetterbergmarin.se
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Join the movement on the water!
Fareast Yachts är ett av de snabbast växande varven inom Sport- och Perfomance Cruisingbåtar.
Historien börjar redan 2002, då man började producera Optimstjollar, ett par år senare var man
världens största tillverkare. År 2010 kom den första kölbåten och 2015 blev FAREAST 28R
den första båtmodellen ifrån Asien att få World Sailing (ISAF) OneDesign status!

Välkommen till en ung och spännadne
entypsklass där vi i år seglar VM i Malmö i sommar!

NORDIC YACHTS OPEN
A DOUBLE HANDED RACE

Bullandö Marina
Lördag 9 sept : 2017

OPEN 2017

Nordic Yachts AB | www.nordicyachts.se
Bullandö Marina, 139 56 Värmdö | 08-570 225 50 | info@nordicyachts.se
Generalagent för Fareast Boats

