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LEDARE
Just nu, 21/8, har lugnet lagt sig på marinan efter avslutade semestrar. Vi
börjar så smått lägga upp de första båtarna för vintern. För mig är det dagen
efter den årliga dagsseglingen. Efter utläggarkaffe seglade vi upp till Harö
och loggade 8 knop i den friska vinden. I Haröfladen serverade skepparinnan
mumsiga danska smörrebröd och öl. Den därefter planerade seglingen till
Sandhamn blev utan hissade segel pga att vi tog en liten snurrebåt med
motorproblem på släp. Vinden på Rökobbsfjärden tryckte också på ordentligt
och den lilla roddbåten skulle nog ha haft det lite kämpigt på egen hand även
utan krångel med bensinen.
Väl i Sandhamn var det äntligen dags att hissa segel igen. Vinden var
ihärdig och byig och vindmätaren visade upp till dryga 14 m/sek. Den hårda
kryssen hem över Kanan blev lite sladdig då vi bara hade ett rev i storen.
Men det är kul att stå till rors när det blir lite drag och fart. Efter en god
middag på Bullandö Krog kände vi oss alla nöjda och nattsömnen blev god.
El-drivna bilar verkar vara det som biltillverkarna lägger ner mycket krut på
nu när dieselmotorn betraktas som mer eller mindre pestsmittad. Vi själva
har i sommar märkt en klar ökning av el- och hybridbilar med sina laddkablar
anslutna i någon av våra el-stolpar. Vi har förstås ingenting emot el-bilar,
tvärtom, men det är hög tid att ta fram en policy för laddning av el-bilar.
Är det inte rimligt att bilägaren själv svarar för driftkostnaden av sin bil eller
ska det vara kostnadsfritt att ladda pga att el-bilar bidrar till en bättre miljö?
Tankar man vanligt drivmedel på en mack utan att betala blir det ett himla liv,
vilket det säkert även blir om grannens el-uttag används…
El-motorer för serieproduktion till båtar kommer säkert också och är
kanske något för Elon Musk att bita i?
Kan man köra runt 10-15 sjömil mellan laddstolparna, räcker det nog
för många. El finns oftast på hemmabryggan och går även att köpa i
gästhamnarna.
Det blir intressant att följa utvecklingen både på land och till sjöss.
Min nära vän, skribent i Bullandö News, båtbogserare, management konsult
och daglig besökare på marinan och Bullandö Krog, Janne Fjellström, gick
ledsamt bort i våras, alldeles för tidigt. Jag saknar våra samtal, hans humor
och alla skratt. Det känns tomt och Bullandö är inte heller riktigt sig likt utan
Fjellis.
Curre Gelin har varit på Rödlöga, träffat en av våra mesta seglare, Mike och
Alexandra Moore, och seglat med den supervassa Ladykiller 3.1, en Club Swan
50. Arne Mårtensson berättar om deras sista långsegling med Yaghan till
Sydgeorgien och den hårda stormen som de blev drabbade av.
Trevlig läsning och välkommen upp!

Fredrik Broms

BULLANDÖ
NEWS

A NSVA R IG UTG IVARE
FR ED R I K BROMS
C H E F R E D A KTÖ R
FREDRIK BROMS
S ÄTTN IN G, R EPRO OC H TRYCK
I NTE L L E CTA A B
GR A F IS K F OR MGIVARE
Y VONNE FLÜGEL
O M S L A G S B I LD
J O H A N G R A N ATH
I LLU STR ATI O N E R
J A N-O L O F STÅ H L
H E MSIDA
W W W.B U L L A N D O M A R I N A.S E

UTG I V ES AV BU L L A N DÖ M A R I N A A B
13 9 5 6 VÄ RMDÖ
TE L 0 8 - 571 452 10
KUNDSERV ICE@BULL ANDOMARIN A.SE

UTK O M M E R 2 G G R/Å R I 3 .5 0 0 E X
BULLANDÖ MARINA AB

VAD HÄNDER PÅ

BULLANDÖ?
AV: FREDRIK BROMS.

Gästbåtarna är nu väldigt få i gästhamnen som den alltid blir från och med
andra veckan i augusti. Från den 25/6 till 12/8 har vi haft ca 3 300 gästplatsnätter,
vilket är ungefär vad vi hade under samma period 2016. Av de utländska besökarna
med båt ligger nu finnarna i topp och tyskarna har halkat ner till andra plats.
Kan det möjligen vara vår fina bastu som drar eller stämmer inte statistiken..?

VATTENBRIST UNDER
HÖGSOMMAREN
Under de fyra
högsommarveckorna hade
vi problem med att få dricksvatten att räcka till. Vi tvingades
köpa vatten från tankbil under
dessa veckor och även stänga
av bryggvattnet några gånger. Trots skyltning om
vattenbrist, tvättar båtägare sin båtar med vårt
dricksvatten! När det gäller det kommunala
övertagandet av vår VA-anläggning och anslutningen
till de kommunala vatten- och avloppsledningarna
finns f n inget nytt. Kommunens uppgift om anslutning hösten 2018, ställer vi oss tveksamma till.

NYA MILJÖKRAV
Värmdö Kommun ställer ytterligare krav på oss.
TBT (Tributyltenn) som var tillåtet i bottenfärger
fram till 1989, då det förbjöds, finns fortfarande
kvar på en hel del äldre båtar.
Dessvärre klingar inte TBT:n av
och läcker ut. Ända möjligheten
att få bort giftet är att blästra
båtbotten. Kommunen kräver
nu en handlingsplan av oss för
utfasning av TBT, vilket avser
äldre båtar som har båtplats
hos oss, med mål att vår verksamhet ska vara TBT-fri
2020. Mer info om detta kommer senare.

FULL FART HOS BROHÄLL MARIN
PROBLEM MED
SOPOR
Vi måste nu börja
med olika typer av
containrar för avfall.
Det blir bl a några
för hushållsavfall
från båtarna och några för grovsopor. Dessvärre
har vi problem med allt möjligt avfall som körs
hit från fastigheter från närområdena inklusive
Bullandöhalvön, vilket man förstås inte får. Sannolikt
kommer vi att ha färre ställen för sopmottagning och
kommunen får placera sin återvinningsstation på
någon annan plats än inne på marinan.
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Under semesterveckorna
får Brohälls hjälpa många
båtfarare utifrån med trasiga
båtar, ofta inbogserade av
Sjöräddningen. De flesta
båtvarv har märkvärdigt
nog helt semesterstängt när
båtarna används som mest,
men vi upplever att vi har
haft något färre båtar med
problem i år, säger Göran
Brohäll. Nu kan de som är rädda om sina dyra
propellrar beställa att vi tar bort propeller, förvarar
och monterar den innan sjösättning för 500 kr.

ALL TIME HIGH PÅ
BULLANDÖ KROG
På Bullandö Krog har det som vanligt
varit många matgäster. Att gå på
krogen under semestern är det
många som gör och Bullandö Krogens
goda mat och miljö uppskattas av tillfälliga och
återkommande gäster, från så väl sjön som land.

SAILING EVENTS
Sailing Events går mot bästa
bokningsåret hittills och har
charterseglingar långt in i
oktober. Deras gäster kommer
från alla världens hörn, vilket är
kul. S/Y Gloria har varit med på filminspelningen av
TV-serien ”Sommar med släkten”, som visas i höst.

HOS STOCKHOLM MARIN

SHIP SHAPE RIGGSERVAR

Claes Widelund på Sthlm Marin berättar nöjt att
de har sålt fler segelbåtar än tidigare år och att
de kommer att slå försäljningsrekord i år igen.
Det kan man förstå när deras tillsalubåtar svämmar
över på bryggorna runt omkring…

Janne Hird på Ship Shape
är jättenöjd och fler och fler
upptäcker att deras riggservice
finns. Trots en sommar med
nyckfulla vindar har inga
masthaverier kommit in till oss
mot förra årets femhaverier.

GLASSFABRIKEN
FÖR TRÅNG
På Glassfabriken har det
tillverkats mycket god glass
i sommar. Smarrig frukost
har man också kunnat få
och gott kaffe. Madeleine
planerar till nästa år att bygga en separat disk för
kaffe och smörgåsar och vill att vi breddar altanen
för att få fler trevliga sittplatser.

BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK
På macken har försäljningen av drivmedel minskat
något, men i affären har det rullat på som vanligt,
säger Annelie. Nu ska snart båtarna tas upp och
dags att ladda, den som vanligt välfyllda, affären
med presenningar etc.

RTC HYR UT BÅTAR
Uthyrningen av båtar ligger
ungefär på samma nivå som
förra året. Vi har fått frågor
om att hyra båt några timmar
samma dag, både segel- och motorbåt, vilket skulle
kräva ett lager av egna båtar, säger Lotta. Nytt för
2018 är att man kan hyra kanalbåt i Kanada.

BULLANDÖBRYGGANS
KVALITETSBRYGGOR
BullandöBryggan har byggt
och levererat många av sina
nya kvalitetsbryggor hittills,
och behovet av nya bryggor och
underhåll av bef. verkar inte sina, säger Robert.

NORDIC YACHTS
Mats Runström på Nordic Yachts
har just kommit tillbaka från ett
lyckat VM för Fareast 28R i Malmö.
22 båtar deltog från 6 länder.
Guldet gick till Martin Strandberg,
fd OS-seglare i Tornado. Till den
populära 2-manskappseglingen
Nordic Yachts Open den 9/9, hade 50 båtar
anmälts redan första anmälningsdagen. Idag,
18/8, är 77 båtar anmälda, varav 17 som ligger
på Bullandö. Maxantalet båtar är 100 st.

KÖN TILL BÅTPLATS
BARA VÄXER
Båtplatskön är nu uppe i hela
940 båtar. Det är visserligen
flera köer i kön beroende på
i första hand båtbredd.

TYMAR MARINELEKTRONIK
Hos Tymar har man haft fullt upp i sommar och även
fler externa båtar hittar hit på rekommendation.
Jobben med äldre båtar som får helt ny utrustning
har ökat. Det kanske beror på att man satsar på
sin gamla båt med väldigt dåligt andrahandsvärde
istället för att köpa ny båt?

SEA LIFE BULLANDÖ
Kläder, väskor mm med Bullandö-tryck är väldigt
populärt och har sålts slut. I övrigt känns det som att
vi har haft färre besök i butiken i år, säger Caroline
på Sea Life.
På www.bullandomarina.se uppdaterar vi
löpande med aktuella händelser. Där kan du boka
upptagningstid mm, se när båten ska sjösättas,
väder, webbkamera etc.
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UPPTAGNINGSCIRKULÄR 2017
A N V I S N I N G A R I S A M B A N D M E D U P P T A G N I N G A V B Å T.

BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka vilken
vecka du vill ha båten upptagen. Enklast gör du detta
på vår hemsida www.bullandomarina.se eller genom att
fylla i bifogade blankett ”Beställning av tjänster”. Ange
upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt kryssa för
de eventuella tjänster du önskar köpa till.
Om du väljer att boka online på vår hemsida får du
information direkt om t ex önskad upptagningsvecka
är fullbokad. Du får då förslag på annan bokningsbar
upptagningsvecka. Du får därefter en mailbekräftelse på
din bokning.
Väljer du att boka upptagningstid genom att skicka in
blanketten, bör den vara Marinan tillhanda i god tid före
önskad upptagningsvecka, då vissa veckor snabbt blir
fullbokade. Vi bekräftar inte beställningen utan kontaktar
dig endast om önskad upptagningsvecka är fullbokad och
bokar då om till annan ledig vecka. Glöm inte att fylla
i ditt varvsnummer, aktuellt telefonnr dagtid, e-mailadress
och att skriva under beställningen. Vid upptagning fr o m
vecka 46 utgår vintertillägg.

Vid förtöjning vid kaj måste du fendra ordentligt och
knyta fast dina förtöjningstampar på ett sådant sätt
att vår personal förstår att tamparna tillhör din båt.
Förtöjningstampar som försvinner (hamnar på fel båt)
kan vi tyvärr inte ersätta.

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska du
kontakta hamnkapten för genomgång för upptagning
av båten:
• Du ska tala om vad du har för pallning och i vilket
område den står i
• Få information om vid vilken upptagningskaj båten
ska förtöjas vid
• Få material för uppmärkning av båt och pallning
(se nedan)
(Om man hyr pallning behöver man inte fundera på
det som sägs om pallning, förutom att ”skyltspaden”
läggs ombord på båten.)

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid
upptagningskajen!
Hamnkaptens direktiv om vilken upptagningskaj som
ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste
nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt,
beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp
båtarna. Båten kan tas upp vid annan kaj än förgående år.
Båt som inte har förtöjt vid anvisad kaj eller förtöjts
på bryggplats för att båtägaren inte vill förtöja vid kajen
debiteras bogsering.
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OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN
De dagar som man kan välja på om man vill vara med
själv är:
• Tisdag eftermiddag
• Onsdag, för- eller eftermiddag
• Torsdag förmiddag eller eftermiddag.
Båt utan bryggplats och som vill lägga båten tidigare
på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka,
kan hyra gästplats för 50 % av gästplatshyran.
Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag
eller eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet.
På upptagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin
ankomst till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten.
För kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp.
kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp
under dagen. Båtägare som är med vid upptagningen ligger
kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en
tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten
körs fram till upptagningskajen.
Om Brohäll Marin ska göra avmastning eller MecCheck
på båten måste Brohäll Marin kontaktas om när båten ska
läggas vid deras servicekaj. Normalt tas båten därefter upp
i slutet av veckan.

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE

UPPMÄRKNING
AV BÅT OCH PALLNING

SAMMANFATTNING
AV BÅTUPPTAGNING
• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp
• Pallningen ska vara uppmärkt och i godkänt skick
• Mantåg med stöttor ska vara demonterat och
får inte ligga på däck (snubbelrisk). Ev. skada på
ej demont. mantåg/stöttor ersätts ej.
• Masten och bommen får inte ligga på båten
• Antenner, sprayhood och detaljer som kan
skadas eller färgas av lyftband, ska demonteras.
(Ev. skada ersätts inte)

Akter

• Logg och propeller ska vara rätt utmärkta
på båtens båda sidor. Indragbara loggar ska
dras in. (Ev. skada orsakad pga feluppmärkning
ersätts inte)
• Upptagning med mast: demontera bom,
aktre undervant och ev. backstag.

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara
ppmärkt med:
1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern
2. Varvsnummerskylt på pallningen (blå ”skyltspade”)
3. Vid behov utmärkning av logg- och propellerplacering

FRAMTAGNING AV PALLNING
Vaggor och särskilt tung pallning körs fram av lastmaskinföraren – sedan den märkts av båtägaren med
marinans blåmålade varvsnummerskylt. Skylten ska
knytas fast på pallningen väl synlig från närmaste väg.
Lättare pallning som bockar och stöttor tas fram av
båtägaren till anvisad plats. När båten är uppställd
placeras skylten av oss på babords aktre pallning/stötta.
OBS! Täckställningar, stegar och liknande får inte
finnas i vaggorna. Detta hindrar hanteringen och kan lätt
bli skadade. Vi ersätter inte skadat material som förvaras
i vaggorna.
Kontakta oss om du är tveksam angående din båtpallning.
Vid behov besiktigar vi din pallning. Detta kan göras på
ordinarie arbetstid. Hamnkapten hinner oftast inte besiktiga
pallningen under helgerna. Besiktning av pallningen utförs
annars normalt av upptagningspersonalen i samband med
att båten tas upp.
Se pallningsföreskrifter. Marinans pallningsansvar upphör
lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka.

Kontakta hamnkapten helgen före bokad
upptagningsvecka.
• Mast som läggs i mastskjul ska vara uppmärkt
med varvsnr, namn. Vantspridare måste vara
demonterade.

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
Tidig:
omkring slutet april
Mellan: omkring 1–15 maj
Sen:
omkring 20–30 maj
”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller
senare, beroende på vädersituationen.
Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad,
oavsett när bokning görs. Material för märkning av båtar
och pallning finns på hamnkontoret. Vecka 43 är senast
upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod.
Hamnkontoret är under upptagningsperioden öppet:
Helger: 09.00 – 17.00. Efter den 30 oktober enligt anslag.

BÅTBOTTENTVÄTT – NYA MILJÖREGLER
All bottentvätt är obligatorisk fr o m 2015 och kommer
att utföras av marinan på spolplatta i samband med
upptagningen, då det inte är tillåtet att tvätta botten
på uppställningsplatsen! Se fullständiga Miljöregler på
hemsidan eller på ”Beställning av tjänster”.

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE
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UPPTAGNING MED MAST

OHANTERLIG OCH OACCEPTABEL PALLNING

Om du väljer att ta upp båten med masten på, tillkommer
en avgift enligt prislista.
Båten lyfts vanligtvis med truckens båda gafflar akter
om masten. P g a skaderisk måste bommen och ev.
backstag (förutom mantåg och sprayhood) tas bort.
Om båtens undervant går akter om masten måste även
dessa demonteras. Bommen läggs lämpligen i ruffen.
På båtar med genomgående mast kan regnvatten
komma in genom masten och båten behöver därför
kontrolleras under vintern så att det inte står för mycket
vatten i kölsvinet. Det är också bra att lägga några
absorbenter i kölsvinet.
Om du väljer att vinterslacka på vanten något varv,
får du inte glömma att säkra vantskruvarna. Glöm inte att
spänna ut fallen för att minska ljudet från fallen som
annars slår mot masten när det blåser. För att täcka båten
kan man använda sig av både bom och spinnakerbom eller
vanlig täckställning.

Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen
inte kan godtas av oss (klumpig, tung, svårhanterlig)
i samband med båtupptagningen, förbehåller vi oss
rätten att, utan att först kontakta båtägaren, hyra ut
lämplig pallning enligt vår prislista. Skruvstöttor (1-benta)
får p g a olycksrisken inte användas. Vagnar kan av
hanteringssvårigheter inte godkännas.
Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip,
får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller
i säkringskättingar!

PALLNINGSFÖRESKRIFTER
Pallningens utformning och tillämpning
• Vaggan ska vara dimensionerad så att den kan lyftas
även i vaggans stöttor och korsstag med pallgafflar.
Kölstege eller mittbalk ska vara fastskruvade i vaggans
bottenram. Klen, rutten eller dåligt konstruerad
pallning som förstörs i hanteringen ersätts inte och
båten pallas istället av i hyrpallning.
• Vaggan ska vara tydligt märkt med FÖR och AKTER
samt tydlig märkning hur pallningen ska vara placerad
i förhållande till båtens längdriktning på vaggans
kölstege eller mittbalk.
• En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas
1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal,
max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.
• Om kölbrädor, justerbitar eller säkringsbrädor behövs
till egen pallning, ska detta finnas. Glöm inte att
kontrollera konditionen på virke, bultar och spik.

PALLNINGSTID
Tiden för oss från det att båten hänger över
uppställningsplatsen tills vi kan släppa lyftbanden på
den färdigpallade båten beräknas till 10 min.
Om avpallningen tar längre tid än de beräknade
10 minuterna pga att:
• pallningen inte är anpassad till båten,
• pallningen inte är komplett och i god kondition med
justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande väl
smorda,
• pallningen är i dålig kondition eller har en konstruktion
som förorsakar försening,
• vi inte hittar pallningen pga att den inte är utmärkt
ordentligt eller information om pallningsområde
inte har lämnats till hamnkapten och vi behöver
lägga ner extra söktid, debiterar vi extra pallningstid per påbörjad 10 min period.

FELPLACERAD BÅT
Om båten inte kommer rätt i pallningen och detta beror
på att pallningen inte är ordentligt och tydligt märkt, att
stöttorna är fastrostade eller att ”hus” inte är utmärkt,
justerar vi inte båtens placering utan kostnad. Justerkostnad
(om vi kommer åt båten) = kostnad för ett båtlyft.

TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar
vi hänsyn till att täckningen kan
gå max 25 cm utanför relingslisten
runt om för resp. båt. Om båten
har täckning som tar större plats,
”HUS”, måste detta anges i
”beställning av tjänster” och märkas
ut på båten enligt anvisningar.
Tyvärr kan vi inte ta hänsyn till A-ställning
då vi kilar in båtarnas förar mellan båtarna.

BOENDE I BÅT PÅ LAND
Det är inte tillåtet att bo ombord på upplagd båt (båt på
land) pga brandrisk mm.

SJÖSÄTTNING VÅREN 2018
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad till
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten.
Marinan anger genom brev och på hemsidan, dag och
klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är klar
debiteras flyttnings/extra sjösättningskostnad.

ELUTTAGEN
P g a brandrisken och elförbrukningen är det inte tillåtet
att inom uppläggningsområdet ansluta värmeelement.
Godkänd elkabel får endast anslutas då arbete utförs på
båten. Därefter ska elkabeln dras ut ur eluttagen. Marinan
kommer i annat fall att dra ur elkabeln, på båtägarens egen
risk. Tänk på brandrisken! Använd gärna jordfelsbrytare!

Glöm inte att kontrollera pallningen, även hyrpallning,
under vintern!
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Busshpl

PRISER OCH AVGIFTER HÖSTUPPTAGNING -17

Vattenverk
Seglarbyn

Grind
Grekland
PVC-hall

• Bogsering från bryggplats
till upptagningskaj
< 4 ton 510:–
>4 ton 580:–
• Båt som inte har demonterat mantåg, bom
300:–
• Extra täckutrymme: längd x bredd för större båt

Spolplatta

Båthall
Marinelektronik

Mastskjul 1 o 3

Riggservice

Avlopps
reningsverk

Miljöstation

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

Maskinhall

Mastkran 2

Mastskjul 2

VINTERTILLÄGG
• Upptagning fr o m vecka 46
• Upptagning fr o m vecka 46

Spolplatta

Spolplatta

Kontor

< 4 ton 500:–
> 4 ton 800:–

PALLNINGSAVGIFTER
• Extra pallningstid per påbörjad 10 min
• Ohanterlig pallning

Kapellmakeri

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug
Båtuthyrning
Båtförsäljning

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

250:–
300:–

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

UPPTAGNING MED MAST
• Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 380:–
• Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 635:–
BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Bottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran
Tillägg för kraftigt beväxt botten
Extra avgift deb. om mjuk blödande färg

N

V

10:–/kvm

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader.

Ö

För större karta
se vår hemsida
www.bullandomarina.se
S

0

50

100m

BÅTBATTERIER

HYRA BÅTPALLNING

Batterier får man av miljöskäl inte använda som tyngder
till sin båttäckning p g a risken för att batterisyra kan rinna
ut på marken! Tänk på miljön!
Gamla batterier ställs i batteribehållare i miljöstationen
för farligt avfall vid reningsverket/wc mitt på plan, tack!

Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd
Maxlast/st
III 2,0 m
2.000 kg
I
2,5 m
5.000 kg
V 3,0 m
10.000 kg

Hyra/st
490:–
750:–
1.950:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ Höjd (min-max) Djup
SB 3
91 - 137 cm
SB 2
127 - 173 cm
SB 1
170 - 216 cm
SB 0
206 - 251 cm

435:–
440:–
450:–
485:–

BLÄSTRING
P g a miljöskäl och hänsynstagande till omkringliggande
båtar är det inte tillåtet att blästra båten på marinan!

BRANDSKYDDET

Hyra/st
- 1,25
- 1,60
- 1,90
>1,90

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!
VID BRAND I BÅTEN:
• Se till att Du har fungerande brandsläckare
lättåtkomligt ombord.
• Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns,
som står utställda på uppläggningsområdet.
• Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen
användas för att bekämpa eld.

Antal stöttor som segelbåt ska vara avpallad med:
Upp till 30 fot
31 - 39 fot
40 fot och längre
4 stöttor
6 stöttor
8 stöttor
Antal stöttor och höjd kan i vissa fall skilja beroende på
båttyp och skrovform. Båt med mast på får inte ha mindre
antal stöttor än vad som anges ovan.
Priser mm på köp av pallning – Tyresövaggan och bockar –
finns på vår hemsida eller ring oss.

• Vid ett ev tillbud är det snabbheten på den första insatsen
som är avgörande för omfattningen av en ev brand.
Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter. Kontakta hamnkapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!
BRANDFÖRSVARET (SOS) TELEFON: 112

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE
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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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K larar d in 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.

Ä nnu vet ingen hur gammal en plastbåt
kan bli. Men hur är d et med riggen?
H ar d en f ått samma omsorg som skrovet?
O ch rullf ocken – går d en lika lätt som när
d en var ny?
L åt en ex pert se över d in ståend e och
löpand e rigg. K ontakta S hipS hape och f å
ett kostnad sf örslag f ör en prof essionell
översyn av riggen!
F ör din egen oc h familj ens säk erhet.

0 7 0 -8 9 1 9 5 0 4 | inf o@

ship-shape.se | w w w .ship-shape.se

AV: ARNE MÅRTENSSON. FOTO: THIES MATZEN, ARNE OCH HELENE MÅRTENSSON.

SYDGEORGIEN
VÄRLDENS FARLIGASTE VATTEN
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Y
Y

aghan kom tillbaka till Sverige
i somras efter en 23.000 sjömil
lång ettårssegling till Sydgeorgien.
23.000 sjömil motsvarar ett varv
runt jorden.

När vi seglade jorden runt 20062009 och kom till Falklandsöarna
väcktes för första gången lusten att segla till
Sydgeorgien. Dock hade vi den gången bestämt
oss för att gå till Antarktis. Antarktis är bättre som
ett led i en jordenruntsegling om man skall vidare
mot den chilenska skärgården. Med Sydgeorgien
är det annorlunda. När man väl kommit dit från
Falklandsöarna är den enda rimliga strategin att
sedan fortsätta med vinden till Kapstaden (se karta,
bild nr 1). Vill man gå tillbaka till Falklandsöarna
väntar 800 sjömil av hård motvind. Det avskräcker
de flesta. Sydgeorgien är något man måste göra som
ett helt eget äventyr. Därför blev Sydgeorgien kvar på
vår Bucket List ända till 2016. Vi skrev i våra böcker
från 2009 och 2011 att vi bar på en framtida dröm
att en gång segla till Sydgeorgien. Nu är det gjort.

D

et finns mycket som talar för Sydgeorgien
som seglingsmål. Det finns också mycket som
talar emot.

L

åt oss börja med det positiva. Sydgeorgien har
ett rikare djurliv än kanske någon annan plats på
jorden. Här finns 65 miljoner fåglar och 5 miljoner
sälar bland mycket annat. Det är djurens New York
skulle man kunna säga (se bild 2).

H

är finns också en mycket intressant industriell
historia med skandinavisk och svensk
anknytning. Otto Nordenskjöld startade den första
svenska Antarktis expeditionen 1901. Han ägde
skeppet ”Antarctica” och kapten på fartyget var
den mycket erfarne norrmannen Carl Anton Larsen.
Larsen hade seglat till Antarktis tidigare och även
varit chef för en valfångststation i Norge. 1901
seglade man först till Buenos Aires och sedan till
Falklandsöarna dit man kom runt nyår. 1902 seglade
man ner längst den Antarktiska halvöns västsida
- ungefär den rutten som vi gjorde 2007 och som
vi skrev om i Bullandö News då. Därefter seglade
”Antarctica” norrut igen, runt den Antarktiska halvöns
nordspets och ner på ostsidan.

V

id ön Snow Hill sattes Nordenskjöld och några
besättningsmedlemmar iland. Planen var att de
skulle tillbringa det kommande året där samtidigt
som kapten Larsen seglade ”Antarctica” vidare
till Sydgeorgien för att undersöka detta område.
Carl Anton Larsen ville finna en lämplig plats på
Sydgeorgien för att grunda en valfångststation. Han
fann Grytviken (se bild 3) och gav den dess namn.

S

enare grundade han en valfångststation där.
Det utvecklades till en stor verksamhet och han
blev en rik man. Många platser på Sydgeorgien
har skandinaviska namn som Grytviken, Husvik,
Tönsberg Point mm.

E

fter besöket på Sydgeorgien seglade ”Antarctica”
tillbaka för att plocka upp Nordenskjöld och hans
besättning på Snow Hill. ”Antarctica” fastnade
dock i isen 60 sjömil från Snow Hill och sjönk.
Carl Anton Larsson och hans besättning räddade
sig till en ö och fick tillbringa ett år där. Alla räddades
senare av fartyget ”Uruguay” från den argentinska
flottan. Detta fartyg ligger nu som ett museum i
Buenos Aires hamn ( se bild 4). 1904 kom Otto N
och hans mannar hem till Sverige igen och mottogs
som hjältar.

S

ydgeorgien är också mycket berömt för Sir
Ernest Shackletons segling från Elephant Island
på Antarktis till Sydgeorgien i en liten livbåt, James
Caird (se bild 5). Shackletons skepp hade också
brutits sönder av isen på Antarktis. Besättningen
räddades sig upp på Elephant Island. För att skaffa
räddning seglade Shackleton och några man 800
sjömil över världens svåraste vatten till Sydgeorgien.
Det är en av världshistoriens mest berömda
seglingar. Shackleton återkom senare till Sydgeorgien
och ligger begravd där (se bild 5).

S

ydgeorgien är ett mycket krävande och riskfyllt
seglingsmål. Här kan det vara intressant att
jämföra med Antarktis som vi besökte 10 år tidigare.
Sydgeorgien är väsentligt mera krävande och riskfyllt.
För det första blåser det mycket mer. Orsaken är att
Sydgeorgien ligger norr om lågstrycksbanan genom
Drake Passage. Antarktis ligger söder om. Och vinden
snurrar medsols runt lågtrycken på södra halvklotet.
Det innebär att vinden norrom blir lågtryckets vind
plus dess fartvind. Söder om blir vinden lågtryckets

forts. nästa sida
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Yaghans rutt till
Sydgeorgien.

Yaghan för ankare i Grytviken.

Arne vid ratten på "Uruguay"
i Buenos Aires hamn.

Arne bredvid "James Caird", Grytvikens Museum.

Det fantastiska djurlivet.

vind minus dess fartvind. Det blåser alltså väsentligt
mer på Sydgeorgien än på Antarktis. Till detta
kommer de 3000 m höga bergen på Sydgeorgien
som innebär att de starka vindarna förstärks av
fallvindar som rusar ner för bergssidorna. Om det
blåser 15 m/s ute på öppna havet så blåser det
ofta 30 m/s på Sydgeorgiens ankarplatser. Och ju
bättre ankarplatserna ser ut på pappret desto mer
blåser det.

P

å Antarktis kan man uppleva många stilla och
soliga dagar som påminner om en fin dag i
alperna. På Sydgeorgien är man på helspänn hela
tiden. Här kan också förekomma fina stilla stunder
(se bild 6) men några minuter senare kan vinden ha
vridit något så att vindarna kommer ner i en annan
dalgång. Då är det plötsligt full storm och omöjligt
att komma tillbaka till segelbåten efter jolleturen.
Detta medför att man aldrig kan slappna av riktigt
på Sydgeorgien. Man är ständigt på tå.

D

essutom måste man ut på öppet hav när man
byter ankarplats på Sydgeorgien. På Antarktiska
halvön däremot seglar man mestadels i en tämligen
skyddad skärgård.

D

et allra svåraste med Sydgeorgien är dock att ta
sig därifrån. Till den Antarktiska halvön är det
600 sjömil från Sydamerikas Sydspets. För oss är
det ca 3 dygn. Man går tillbaka samma väg. För tre
dygn kan man göra en bra och säker väderprognos.
Såväl till Antarktis som därifrån kan man därför vänta
ut ett väderfönster så att man får en behaglig och
säker segling. Med Sydgeorgien är det annorlunda.
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Att ta sig dit är inte så svårt. Det är 800 sjömil
från Falklandsöarna. För oss är det ca 4 dygn. Det
kan man också göra en säker väderprognos för. Att
ta sig därifrån är däremot en annan sak. Pga de
förhärskande västvindarna är det inget alternativ
att ta sig tillbaka till Falklandsöarna. Vill man ha
medvind - vilket långseglare alltid föredrar - så är
enda alternativet att gå till Kapstaden som ligger ca
3000 sjömil bort genom Södra Oceanen. För Yaghan
är det ca 14 dagars segling. För 14 dagar existerar
inga bra och tillförlitliga väderrapporter. Det innebär
att man i praktiken får acceptera det väder som
kommer. Det innebär att alla båtar vi känner till har
upplevt 1-3 svåra stormar på sträcken. Och då talar
vi om” full blown storms”.

N

är man seglar från Sydgeorgien försöker man
först gå ca två dygn rakt norrut tills man når
den s.k. antarktiska konvergensen. Då upphör
isbergsrisken. Därefter håller man mot Kapstaden.
En tid efter passagen av den antarktiska konvergensen
drabbades vi av en mycket svår storm. Vi såg
stormen komma men för varje väderrapport ökade
vindstyrkan och våghöjden. Till slut hade vi 30+ m/s
och en signifikant våghöjd på 7 meter. Det innebär att
de högsta vågorna är 14 meter. Något liknande hade
vi aldrig upplevt under Yaghans mer än 100.000
sjömil tidigare. Till slut seglade vi med vinden på
bara riggen i 8 knop. Då var det Yaghan som tog
hand om oss och inte vi som tog hand om henne.

V

i kände efter hand att vår underbara båt hade
kapacitet att hantera detta mycket otrevliga
och svåra väder. Det man är rädd för i en sådan

Snöskottning i ett vindstilla Grytviken.

situation är dock att något skall gå sönder. Då är
man sannolikt förlorad. Man kan i praktiken inte
gå ut på däck och göra något. En gång blev hon så
hårt nedslagen att de stora rutorna på rufftaket låg
under vatten. Hon broachade en gång men redde
upp situationen själv eftersom inget segel var uppe.

V

i råkade ut för ytterligare en storm innan vi
passerade Gogh Island som ligger halvvägs till
Kapstaden. Den var dock inte lika svår som
den första.

S

ista veckan efter Gogh Island hade vi mer
normala vindar. Då ramlade plötsligt den spirade
genuan ner. Svirveln i toppen på Furlexsystemet
hade gått i två delar. Vi kunde inte rädda genuan
som lagt sig under båten utan den fick skäras loss.
Vi tackade vår lyckliga stjärna att detta inte hände
under stormen.

V

i vilade ut i Kapstaden under en månad och
reparerade det som blivit skadat. Vi kände under
flera veckor att vi varit utsatta för mer stress än vi
någonsin upplevt under våra yrkesliv.
Resten av seglingen var ”a walk in the park” jämfört
med Södra Oceanen. Först gick vi non-stop från
Kapstaden till St Maarten i Karibien. Det var ca 6000
sjömil. Vår längsta segling någonsin eller 30 dygn till
havs. Efter några veckors vila där gick vi via Azorerna,
Rotterdam och Kielkanalen till Ellös och HallbergRassy varvet.

H

allberg-Rassy skall nu sälja Yaghan åt oss.
Anledningen är helt enkelt att vi inte har några

Tillbaka i Sverige och Hallberg-Rassyvarvet
efter 23.000 sjömil.

seglingsmål kvar på vår Bucket List efter
jorden runt, Antarktis, Patagonien,
Chilenska kanalerna, Medelhavet, Karibien,
10 Atlantöverfarter och nu sist Sydgeorgien.
Men seglingslivet har varit underbart och vi
har fått se så mycket av världen på ett annat
sätt än när man reser i jobbet. Tack Yaghan
för 14 underbara seglingsår! (se bild 7).
Vi är lite osäkra på hur vi kommer att känna
inför ett liv utan båt. Därför behåller vi vår
båtplats på Bullandö - Yaghans hemmahamn några år för säkerhets skull. Blir längtan
efter båt för stor får det nog bli en mindre
båt eller en motorbåt. Och för oss är det bara
Bullandö som gäller i så fall.

V

i kommer att lägga ut några filmer på vår
Youtubekanal från Sydgeorgien under hösten.
De 21 filmer som redan finns där har nu visats
600.000 gånger. Någon mer bok blir det inte.
Sydgeorgien är ungefär lika stort som Gotland
och det vore förmätet att skriva en bok om
Gotland efter ett 14 dagars besök. Och 85 % av
sträckan till och från Sydgeorgien beskrivs väl i
våra två tidigare böcker.

A

tt segla till Sydgeorgien kräver tillstånd från
regeringen på Falklandsöarna. 2016 infördes ett
nytt regelverk som skärpte kraven avsevärt efter ett
antal incidenter. Vi fick tillstånd nr 1 under det nya
regelverket. Yaghan blev den enda privata yacht som
besökte Sydgeorgien under säsongen 2016-2017.
Vi är inte förvånade. Tillståndskraven är mycket höga
och Sydgeorgien är mycket krävande. O
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Gilla oss på
Facebook

Ny motor till nästa säsong?
Under hösten har vi extrapriser från våra leverantörer.
Vi säljer och monterar: Volvo
Penta - Mercury/Mercruiser Yanmar - Beta - Vetus

För ett enklare båtliv - passa
på att montera ankarspel och
bogpropeller.

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

Öppet: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00 Helgöppet 23/9 - 28/10: 10:30 - 14:00
08-571 450 45 • brohallmarin.se

Båtuthyrning

Sverige - Världen - Kanalerna
08- 571 459 00

1-17 december

info@rtc.se

www.rtc.se

GENOM SUEZKANALEN
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

E

n Suezkanal i Stockholms skärgård? Sant eller
skämt? Uppgiften om en kanal vid Rödlöga
med det namnet lät udda, särskilt som varken
sjökortet, gamla Seglarhamnar på Ostkusten eller
efterföljaren Arholma-Landsort, nämner Suezkanalen.
På kortet finns ett sund på sydsidan av Rödlöga,
men det heter Vesterösundet.

F

ör förklaring och se om sundet går att ta sig
genom, satte jag kurs på Rödlöga i somras.
Ett skäl var också tidigare besök på Rödlöga på
1980-talet och igen för 15 år sedan. Då slumrade
ön och kändes lite övergiven. Husen var slitna,
vegetation tät och en snöskyffel, s stod kvar vid
affären trots högsommar.

H

ur skulle där var nu? tänkte jag på kryssen från
Möja, förbi Morsken, Draken och Tridingskobb
tills Hundskärsknuvs fyr och Enskär siktades.
Rödlöga är lätt att urskilja, då än ligger för sig och
vid leden. Den halvbranta rödaktiga stranden på
Enskär är ett bra styrmärke. Men kanalen syntes först
jag kommit nära och rundat ett par grynnor. Planen
var att segla genom den, kortet säger 1,6 meter - 20
cm till godo för min Folkbåt. Likväl fegade jag, tog
ner seglen och puttrade motor in i den. Passagen
gick förstås fint, ingen grundkänning ens i smalaste
delen och snart var jag framme i fladen mellan
Megelskär och Högskär. Där, säger guideböckerna är
bäst för natten om det är fullt vid Seglarberget i syd
och Megelskär i norr. Vilket det var när jag när jag
kom fram den kvällen.

F

öljaktligen ankrade jag i fladen, beslog seglen
och brassade middag med solnedgången i
sittbrunnen. Njutningen var storartad, men efter
kryssen, en hamnare och middag, tröt orken.
När solen gått ner i nordväst, törnade jag in
i mössa och underställ - 14 grader denna ljuva,
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ljusa sommarnatt. Brr.. Nästa morgon spanade
jag på Seglarberget för plats. Vid tio blev det
ledigt bredvid en stor Hallberg-Rassy, där
besättningen var trevlig och hjälpte till att ta emot
och hålla ifrån. Innan besök i byn behövde jag en
bra bensträckare och valde len av stigarna runt ön.
Skylten på Seglar-berget, sade ”kuperad terräng och
en timma ”för den längsta, vilket lät lockande för
att se Rödlögas sydliga delar. Stigen gick strax in
mellan täta buskage och urskog, över bergknallar
och ner i snårskogsdalar. Rena fjällvandringen med
andra ord. Men vända? Icke och efter en kvart
siktade jag kanalen.

P

å en berghäll med bra utsikt fanns ingen skylt
med förklaring till Suezkanalen. Kanske för att
Rödlöga inte är ett naturreservat. Allt på ön ägs av
ättlingar till fiskarbönderna, som härdade ut här förr.
Marken är skiftad efter principen lika delar strand,
äng och berg, medan fiskevattnen ägs gemensamt.
Likväl är ägorna rena lapptäcket, enligt en gammal
karta ändå kunde 50 hushåll på 1920-talet, leva på
jordbruket. Man hade förstås fisket, jakt på sjöfågel,
potatisodling och några kor för att få mat på bordet.
De driftigaste skaffade skutor och fraktade sand till
Stockholm, andra gick till sjöss.

H

ur det var på Rödlöga om vintrarna när isen
låg och isolerade ön är sånär obegripligt idag
när solceller och dieselaggregat ger el och värme
och hyttbåtar med AIS ger snabb, säker transport
så länge vattnet är öppet. Ingen bor längre här
året om, den siste flyttade iland på 1970-talet.
På vandringen funderade jag på hur folk tig sig
fram på ön? Husen ligger utspridda och snårskogen
kan knappast ha varit ett alternativ. Båt gällde
förmodligen och gör det än kan besökare se och
gärna med en gammal strömmingsjagare som
fungerar som flakmoppe.

forts. nästa sida
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E

n dryg timma tog turen runt Rödlöga. Väl
framme i byn fanns dock kur för knorret i
magen - Café´ Truten. Till min förvåning höll det
hembygdsgårdsklass med proffsigt uppdukade
godsaker som kladdkaka, kokosbollar, kanelbullar,
morotskaka. Mitt val på menyn blev varmrökt lax
med dijonpotatis plus kaka och kaffe.

P

roffsigheten antydde att här har någon koll
och förklaringen var Meg Ray och Nancy
Kadjyama från San Francisco. De har talja
från sina två prisade kaféer Miette vid
Embarcadero och hade nappat på ett förslag av
en vän att driva Café Truten sommaren 2017.
Så kom det sig att två konditorer från stora San
Francisco hamnade på lilla Rödlöga. När magen
fått sitt, stundade besöket i Rödlögaboden, som
fiskaren Gösta Söderman startade 1954 när
fisket gick allt sämre.

I

över 30 år drev Gösta sin handelsbod,
men 1985, vid fyllda 62 orkade han inte längre.
Men istället för att sälja, överlät han rörelsen till
öborna, som bildade en ekonomisk förening.
Så drivs affären än idag. I somras var Maria Aulén
Thomsson föreståndare under semestern från jobbet
som webstrateg i Uppsala. Maken Roland, kemist,
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var hjälp och pratade med kunderna, som alltid
skett i denna äkta gamla handelsbod. Göstas
välvilja gör att affären andas 1960-talet. Varorna
finns på hyllorna, kött och ostar köps över disk
och vill man hjälpa till när varorna kommer, är man
välkommen. En kul detalj är alla reservnycklar
i taket, som kom fram när Gösta överlät affären.
En karta visar var husen ligger.

E

fter att ha provianterat, strövade jag runt
och noterade att husen är idyller med spröjs
runt fönstren, vackra verandor och fina snickerier.
Många är hyggligt hållna och eftertraktade.
Rekordet är en fastighet på intilliggande Vesterö
såld för 11,2 miljoner i somras. Intrycket av
Rödlöga blev lite blandat, planen mellan Boden och
Café Truten är öppen och inbjudande. Sak samma
med husen utmed stigen till Seglarberget. Även om
man av hävd kan ströva fritt känns de privata med
häckar och gräsmattor. I övrigt känns ön på väg
att växa igen gallring av träd och öppning av
markerna inklusive stigarna skulle behövas. När
Blidösunds-bolagets Sjögull lägger till på traden
till Arholma bjöd traditionen att passagerarna gjorde
vågen när båten backade ut och att de på bryggan
ropade Ohoj tillbaks. Det sker inte längre såg jag när
Sjögull avgick.

D

en rejäla bryggan ordnade Gösta Söderman
på 1950-talet och han fick Waxholmsbolaget
att anlöpa Rödlöga. Att han var öns motor, firas
idag med en marknad framför boden i juli.
I juli vimlar Rödlöga av båtar och för att handla kan
man lägga till vid Göstas brygga. Nota bene att
passagen från Megelskär är 1,8 meter, har du en båt
större än 26 28-fot får du gå ut och runda Rödlöga
från norr. Eller ta jollen till Boden.

H

ur var det då med Suezkanalen? En guidebok
säger att sjöfolk kallade sundet vid Vesterö så,
för att alla skulle förstå att de hade sett världen.
Visst fog för namnet ger hällarna på Enskär, de är
rödaktiga, som öknen víd Röda Havet, vet de som
gått genom bägge kanalerna. I Gammelstugan,
Rödlögas lilla hembygdsmuseum, finns ett
kärleksbrev som heter duga från Gustaf Leonard
Söderman på Söderöra till sin trolovade Serafia på

Rödlöga. ”Min af hjertat helskade ven och maka
må allting gott jag får nu taga pennan i min hand för
att med dig få tala om några ord…ja intill den första
stund jag fick skåda din milda ögon alltsedan har
mina tankar varit ricktade på dig min helskade ven..

A

tt unga träffades på Rödlöga sägs ha berott
på att ön saknade missionshus och att här
ordnades dans ibland. Men ingen skola fanns,
bara en ambulerande lärarinna, som kom i maj
och stannade i fyra månader innan hon fortsatte till
nästa ö. Intensivundervisning var förmodligen den
tidens recept för att lära öbarn att räkna och skriva.
Mätt och belåten även på kultur och idyll, såg jag
att vinden vänt och skulle ge en skön slör till nästa
hamn. Alltså halades F SWE 100 ut i fladen och
seglen sattes mot Arholma. Hur det var på den förr
så hemliga ön, där Stockholms skärgård börjar och
slutar, kommer snart - i vårens Bullandö News. O
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Alex & Mike

BULLANDÖS MESTA SEGLARE

A
A

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

Visby. Jag är med varje veckoslut och hela min
v alla flitiga, intresserade, hängivna,
semester, berättar Alex. Om vädret är dåligt, ligger vi
lyckliga, bitna seglare på Bullandö,
ibland stilla och jag kan jobba undan om jag behöver,
tar förmodligen Alexandra och Mike
alltså fungerar vårt seglarliv förträffligt. Om Mike
Moore priset. För de sätter sin Dufour
seglar i förväg, följer jag honom på AIS eller också
36 i sjön så fort isen går upp, seglar
sms:ar vi, så att jag känner mig trygg, förklarar hon.
söderöver varje sommar och tar upp
först när oktober månad är till ända.
Som ett exempel på
ommaren 2017
segling som livsstil, är
seglade Alex och
de som musik att möta
Mike till Skagen för att
när allt fler säger att de
hälsa på en släkting och
tröttnat, talar om ont om
tillbaka till Bullandö.
tid, mycket skötsel och att
Den resan tog sju veckor,
vädret sällan är varmt. På
men Alex mönstrade på
Alex och Mike biter inga
på vägen, eftersom hon
sådana förbehåll, för dem
tar europeisk semester
är att segla nödvändigt,
d v s är ledig först en
ett sätt att vara, uppleva
bit in i juli. Nu ska ingen
nya platser, möta
tro att Bullandös mesta
människor, lite utmaning
seglarpar är två hårda
och en njutning, som inte
sjöhjältar, att de står på
Alexandra och Mike Moore - Två av Bullandös flitigaste seglare.
tar slut.
i alla väder, trotsar frisk
– Det har blivit 120 dagar i båten 2017 fram till
kryss och pressar på tills de kommer dit de tänkt.
augusti och blir antagligen ytterligare 50 till innan vi
– Nejdå, vi vill ha det bra. När vi i år fick motvind
tar upp. Vi har ett arrangemang med marinan så att
från Borgholm, blev det motor till Kalmar och vänta
vi kan stå på en kaj ihop med två andra seglare, Lars
på att vinden avtog. Men det gör oss inget att ligga
och Harri, och kan komma i sjön tidigt och upp sent.
inblåsta, då går vi på gym och håller oss i form.
Vitsen med tidig sjösättning och sen upptagning,
Man blir stel ombord och det är skönt att mjuka upp
är att få uppleva säsongerna - fågellivet på våren,
sig. Ibland, om vi har bra medvind och vill avverka
myllret i hamnarna på sommaren och tystnaden på
distans, kan det bli dygnssegling. Då turas vi om
hösten, förklarar Mike.
att vara på vakt och hålla utkik och låter autopiloten
– Jag kallar det för att byta trädgård, menar Alex.
styra ibland. Vi vilar i brunnen om det är frisk gång,
Husägare har samma utsikt och samma grannar hela annars nere, säger Mike.
tiden. Vi seglar till nya hamnar, ser nya hus och får
Som gammal garvad seglare kallar han autopilot
nya grannar. Mike är pensionär och jag arbetar, varför och sprayhood för lyx.
han ibland sticker ut tidigare och då ofta med en
– På Wasa 360:an, som vi hade förut, fanns inget
kompis, som har en annan Dufour.
sådant och motorn var ganska svag. Då var det
bara att stå på och härda ut. Och innan autopiloten
på Tapas, fick jag låsa ratten om jag var solo,
å fredagarna jagar kompishustrun och jag ifatt
snabba mig ner i ruffen och fixa fika innan båten
dem med buss eller färja. Oftast i skärgården,
girade ur kurs.
men förra våren blev det Mariehamn och i våras

P
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A

tt Mike kallar sig för gammal, har inte ett
dugg med hans faktiska ålder att göra, utan
på mycket seglande. Bland annat havskappseglade
han i 15 år, navigerade på Champagne och Diva,
1990-talets hetaste racers. Numera blir det bara
skojsegling mot andra Dufourbåtar varje höst, och
då, som oftast annars, står Alex till rors.
– Uppdelningen är naturlig för oss, Mike orkar mer
och skotar, medan jag styr, tycker om att båten får
fart. Jag hoppar iland, eftersom Mike har ett dåligt
knä. I skärgården ligger vi helst på svaj och tar jollen
iland. Vi är ett bra team, skrattar Alex.
Deras gäst noterar att Tapas är fräsch – välpolerad
exteriör, ljus teak i sittbrunnen och att inredningen
ser ut som ny. Den befogade fråga blev:
Vad gör ni för att håll er båt så fin?
– Vanligt underhåll bara. Vi vill ha båten
Ship-Shape för att förebygga eventuella problem
och vi gillar att ha den fräsch, berättar de.
Till saken hör dock att Alex är arkitekt och designer,
Mike f d flyggeneral. Som ofta med esteter och
flygfolk, har de talja på tillhörigheterna.
I likhet med andra i samma trevliga ålder,
Alex (59) och Mike (63) har de barn och barnbarn,
och de följer med en del varje sommar. I år var
dotter Julia med sambo med från Kalmar till
Bullandö. Vilket visar på en annan dimension med
segling – ett sätt att samla sin familj.
Dufour-mingel.

V

i tycker om att barnen kommer med. På sikt
kanske de får samma känsla för segling som
oss. Men det är inte lätt, unga vill göra olika saker
på semestern, tycker egen båt tar för mycket tid.
Båtfirmorna borde ha ett paket för enkelt ägande,
filosoferar Alex. Och Mike fyller i med att den ende,
som får in nya seglare, är Bullandös Mats Runström
med Fareastbåtarna. Hade han och Alex varit i början
av sin båtkarriär, hade de kanske valt en sådan. Nu
är de helnöjda med sin Dufour 36:a köpt för fem år
sedan. Innan dess hade de en Elan 350, Dufour 34
och Wasa 360:an i 23 år. Och innan de blev ett par,
hade Mike en Guyline 33 och en Guyline 22.
Sista frågan till Alex och Mike, som har sett fler
hamnar än de flesta blir: Vilka är era fem favoriter?
Efter lite funderande kommer betyget: Jo, Kalmar,
Köpenhamn, Dockan i Malmö, Svaneke och särskilt
Tjärö i Blekinge. Förut tyckte vi Tjärö förföll, men
nya kapitalstarka ägare har byggt nytt, en bra krog
med stor terrass, lång gästbrygga, bastu och bevarat
naturstigarna.
– Blandningen av vacker natur och fina faciliteter är
ett winning concept.
Precis som Bullandö, som vi älskar lika mycket som
Tapas. Man måste bara besöka andra hamnar för att
förstå att Stockholms skärgård är allra finast, menar
Alex och Mike, vars trevnad och glada humör, visar
vilken kvalitet i livet segling ger. O
Tapas ankras gärna på svaj.

Moderna linjer.

God gång med Mike och Alexandras Dufour 36, Tapas.
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MAXAT PÅ KAXIGA

LADYKILLER
AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

För en kappseglare är det en maxat att hänga med
på en toppbåt. Och årets kaxigaste ekipage är
Mats Bergryds Ladykiller 3.1, en ny Club Swan 50.
Jag var med under ÅF Inshore Race och fick se hur
en samspelt besättning fick besten att löpa. Mest
gillade jag mottot inga hårda ord ombord. Min första
fråga när jag äntrade båten på Skeppsholmen blev:
Var kan jag vara? Du kan hajka, tyckte Klabbe Nylöf,
taktiker, navigatör och båtansvarig. Hajka betyder
kränga, vara vikt i lovart eller lä, för bästa lutning och
det passade mig som gäst bra.
På väg ut till starten vid Fjäderholmarna samlade
Klabbe besättningen för genomgång och fördelning
av uppgifterna: Mats var skeppare, rorsman Björn
Österberg, Klabbe själv taktiker och övriga sju på
skot och trim.
Björn gjorde en kanonstart i lä och drog direkt ifrån
konkurrenterna. Med Klabbe bakom ryggen slog han
norr om Fjäderholmarna och hittade ett bra spår på
kryssen. Dessvärre vred vinden emot och tvingade
fram ett extra slag. Inte ens fina plotters verkar räcka
i så täta lägen? Alltså passade jag på att pumpa
Björn om hur han styr – på känsla eller instrument?
– Jag kör mest på känsla, sa han, vilket värmde mig,
som gärna seglar så.
Dock, sade Per Andersson, chefsdesigner på North
Sails och co-taktiker ombord: En så här
extrem båt med smal kölfena kräver fart, innan man
kan gå högt. Vid rundningen satt gennakern i ett nafs
utan kommando. Alla hade koll på rätt ögonblick och
det väloljade gänget på Ladykiller, är en dröm för
kappseglare. Varpå jag frågade Mats: Hur har han
fått ihop en så skarp besättning?
– Några är med från Swede 38:an, Björn och Klabbe
ordnade övriga när jag skaffade Swan 42:an. Med
den vann vi en del och då tyckte Klabbe att det var
dags för nästa steg - Club Swan 50 och killarna
hängde på.
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Men kliar det inte i fingrarna att styra själv som
ägare? undrade jag. Varpå Mats svarade att
på den nivå han vill segla, måste man ha med proffs.
De är bättre än vad jag är, alltså är det rätt att ge
dem ansvar. Jag gillar att segla med goda grabbar
och håller på att stämningen ska vara god. Hårda ord
förekommer inte ombord.
När vinden mojnade kom kommandot: Ner i lä och
sitt föröver. Det såg udda ut att båten lutade snett
framåt. Men designern Juan K menar att båten ska
kränga ner på skrovslaget.
En titt ner i den snofsiga salongen visade att kojer
fulla med segel, varpå min undran blev: Var sover ni
under ÅFOR/Gotland Runt?
Vi sitter på relingen. Bara om det är lugnt kan
man ta igen sig i en av akterkojerna, sa Mats.
Och mat då? Har ni inte kock ombord på en Swan?
– Ha, här gäller torrmat. Vi värmer påsen med
sjövatten och tillsätter färskvatten. Den smakar
faktiskt godtagbart, fick jag veta. Då anade jag att
Ladykiller mest ska köra dagseglingar.
Det stämmer. Planen är att ta båten till Palma och
segla Nations Cup 2018, en regatta för Swan 42,
Swan 45 och Club Swan 50 med lag från olika länder.
Det kan bli lika bra som Admiral’s Cup en gång,
hoppas Mats. Hans goda humör och positiva attityd,
lovar gott för att Ladykiller 3.1 blir ett ekipage som
låter tala om sig internationellt.
Efter seger i Sandhamn Open på försommaren
hoppades Mats, Klabbe, Björn & Co att vinna ÅFOR/
Gotland Runt. Men de blev ”bara” tvåa i – vi hade
fel set-up på kryssen i hårdvinden mot Hoburgen och
tappade. Vi tog igen från Visby, gjorde 18 knop som
bäst. Men det räckte inte, förklarade Klabbe något
dämpad. Förklara namnet, det låter ju mordiskt,
bad jag Mats. Det kommer av att min första båt,
en Lady Helmsman, var outhärdligt trög. När jag

köpte en snabb Swede 38 kallade jag den Ladykiller.
Nästa snabbseglare blev en Swan 42 - Ladykiller 2.
Eftersom vi seglade den väl, tyckte Klabbe att det
var dags för nästa steg och intresserade mig för Club
Swan 50 – Ladykiller 3.
Den var dock en prototyp och tyngre än utlovat.
Vilket ledde till att jag tog emot en ny 50:a våren

2017 likadan båttyp, men min första regelriktiga,
förklarar Mats den underfundiga beteckningen 3.1.
– I september väntade nästa drabbning och tänk
om Mats lyxiga finska Lady vann en kul koreansk bil?
Som framgångsman behöver han den kanske inte,
men att vinna gör alltid gott för att hålla en skarp
besättning på topphumör.

Mats Bergryd.

FAKTA CLUB SWAN 50
Design
SRS
Längd
Bredd
Depl
Djup
Stor o fock
Assys
Varv
Antal byggda

Juan Kouyoumdjian
1,38
15,23 m
4,28 m
8 330 kg
3,48 m
159,3 kvm
236,6 kvm
Nautor, Finland
20 ex
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Unna din båt en ny
brygga till sommaren!
Vi bygger bryggor på beställning.
•
•
•
•
•
•
•

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

BÅTBESIKTNINGAR
CONNY ZETTERBERG
08-57145315
0709-261509

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.zetterbergmarin.se

www.bullandobryggan.se

Bullandö Handel & Sjömack

08-571 450 58
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Ma en har
et ret runt!
Kortautomat. (070-376 85 63)

KÖPA ELLER SÄLJA BÅT?

UTFÖRSÄLJNING
AV ALLA BÅTAR
8–24 SEPTEMBER

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
stockholmmarin.se eller ring 08 - 571 451 20.
BÅTFÖRMEDLING

S A M A R B E T S PA R T N E R S

BULLANDÖ MARINA

SALTSJÖ PIR

stockholmmarin.se

Utbildning för dig med motorbåt

SthlmMarin_annons_195x127_aug17.indd 1
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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
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Join the movement on the water!
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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 spännandeentypsklass!

Ladda ner de senaste Elankatalogerna
på vår hemsida!
- Performance Line
- Impression Line
- GT Line
Performance Premium

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

