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Även detta år blir det sjösättning och marinan fylls åter igen 
med förväntansfulla båtägare och andra besökare på vårkanten. 
Säsongsvariationen som vi har på Bullandö Marina är trots allt inte  
så dum. Efter denna riktiga vinter känns variationen ännu mer. 

Jag besökte den traditionsenliga båtmässan, som i år var framflyttad 
till veckan efter sportlovet. Jag föll för en ny svensk lång och smal snipa 
med el- eller bensinmotor. Den skulle vara perfekt för mig att ha på 
bryggan nedanför balkongen i Hammarby Sjöstad.  Det är bara att packa 
picknickkorgen när det fina vädret infinner sig och puttra omkring på stans 
vatten. Kanske en lunchtur till Vaxholm, in i Mälaren, Djurgårdskanalen 
eller ut till Bullandö genom Stäket, Kolström och Strömma kanal.  
Ja, det kanske kan bli ett nytt annorlunda njutbart båtliv på äldre dagar. 
Förutom att det ska vara fint väder finns det ett men; även jag står i kö  
för båtplats i Sjöstan, så det lär ta några år till innan jag erbjuds plats, 
trots att säkert hälften av båtplatserna är tomma under säsongen. 
Möjligen kan jag få plats på Bullandö Marina då båten bara är 1,95 bred…

Glädjande nog kommer Onsdagsseglingarna igång igen i vår. Per Svanberg, 
med en FarEast 31R på Bullandö, har tagit över staffetpinnen och drar 
igång seglingarna på onsdagskvällar i maj-juni och augusti-september. 
Seglingar på Kanholmsfjärden med start och mål vid Djuröbron utanför 
Bullandö. Alla är välkomna; erfarna som oerfarna seglare, intresserade 
utan båt som vill prova på och lära sig mer. Det blir olika teman varje kväll 
på Bullandö krog.

Det som kanske inte är lika glädjande är arbetet och kostnaderna som  
det senaste miljökravet medför. De båtägare som har något skikt av  
gammal bottenfärg som innehåller det förbjudna TBT (tennföroreningar)  
på sina båtar, måste sanera båtbotten. Blästra eller renskrapa botten  
är en kostsam historia och kräver förstås även att det farliga avfallet inte 
hamnar på marken.

Vår glade norrman, Yngve Ulsröd, seglade förra året från Bullandö  
till Kirkenes i Nord-Norge. Därefter segling tillbaka ner till Finnsnes  
söder om Trömsö, där hans Arcona 400 ligger över vintern. Totalt blev  
det 3 182 Nm. Seglingen bjöd på fostrande väder. Sol är bara en bonus  
i Norge, som Yngve säger.
 Curre Gelin, vår hovskribent, har förutom deltagit i Nordic Yachts 
Open 2017, även varit runt i vår vackra skärgård. Han har besökt Rögrund 
på Nämdöfjärden och även tittat närmare på den fina gaffelriggade jakten 
Aziza från 1898.
 Robert Sagulin har seglat upp sin Merlin till Lofoten från Bullandö 
och berättar om när de transporterade båten på trailer från Narvik till 
Luleå, för att slippa segla hem samma väg och istället uppleva en annan 
kuststräcka.

Trevlig läsning och glad sjösättning!
 
Fredrik Broms
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GDPR
Vi, som alla andra företag, jobbar med  
att anpassa vårt kund- och boknings-
system till EU-förordningen, GDPR 
och dataskyddslagen för hantering av 
personuppgifter. Vi har inga personnr  

i våra kundregister, men hur många rabblar inte  
obehindrat upp sitt personnr i kassan när man handlar. 
Det är bra att det blir ordning på den för oss alla viktiga 
hantering av våra personuppgifter.

BROHÄLL MARIN
Brohäll Marin har haft full 
beläggning av arbeten under 
vintern, men all snö har gjort 
utomhusjobben stökigare.  
De söker personal för att klara 
av tillströmning av jobb. De 
hoppas på en sommar med 
bättre väder än den förra året så att båtarna används.  
”En bra båt är en trasig båt”, som någon skämtsamt  
brukar säga…

KOMMUNALT VA DRÖJER
Den eviga frågan om när vi blir anslutna 
till det kommunala VA-nätet skjuts  
framåt för varje år. VA-utbyggnaden 
kommer enligt information från 
kommunen att påbörjas på Östra  
Älvsala (där sjöledningarna från  

Strömma kommer upp) tidigast 2019 och på Bullandö 
tidigast 2020. Vi får väl se vad nästa besked säger…

GLASSFABRIKEN BÖRJAR MED GLASSDRINKAR
Glassfabriken börjar i år med glassdrinkar, nivån ska  
höjas och det ska bli smarriga nyttiga drinkar. Hanteringen 
av beställning och betalning kommer att ändras för att få 
kortare kö, vilket nog många uppskattar. Altanen framför 
huset ska också bli bredare så att fler gäster kan sitta där.

BULLANDÖ  
HANDEL & SJÖMACK
Inne i affären håller Annelie 
på för fullt med att packa upp 
varor inför säsongsöppningen 
till påsk. Efter förra årets stora 
investering av ny pumpar på 
macken hoppas hon att det blir 
lugnt på den fronten i sommar.

FÖRSTÄRKNING AV GRUND  
FÖR HUS OCH FAST BRYGGA 

För att inte byggnaden som RTC och  
Sthlm Marin huserar i ska ramla ner i sjön  
ska vi anlägga nya plintar, vilket även gäller 
den fasta bryggan fram till Nordic Yachts-
huset. Detta arbete skulle utföras under  
mars-april, men vi tvingades pga isläget att 
skjuta fram jobbet till oktober-november.

TYMAR MARINELEKTRONIK
Tymar utökar med ytterligare personal till sommaren  
så man nu kan hålla en ännu högre servicegrad.  
Det är på sommaren som många båtfarare behöver hjälp.
De lätta och kraftfulla litiumbatterierna uppskattas  
numera av fler och fler båtägare.

NORDIC YACHTS
Mats Runström, på Nordic Yachts, som i höstas seglade 
över Atlanten är nu tillbaka i Västindien för familje- och 
kappsegling. Årets nyhet är annars FarEast 37, som de 
hoppas kunna visa upp på flytande mässan i Gustavsberg.

SAILING EVENTS
Hos Sailing Events är 
bokningsläget bra. I år  
kommer bl a de två Grand 
Soleil 50-båtarna att hyras 
av två tjejbesättningar, 21 
tjejer, och de ska delta på 
kappseglingarna Hyundai Cup, 
ÅF Gotland Runt, Ornö Runt.  
Vi gratulerar till utmärkelsen 
som Årets Upplevelseaktör 
2017!

SHIP SHAPE BLIR FLER
Ship Shape har anställt ytterligare en riggkunnig person 
och som har jobbat på Benns riggverkstad i flera år. På 
Ship Shapes nya hemsida finns en utförlig beskrivning av 
detta tillskott.

RTC HYR UT BÅTAR
RTC har utökat vårt 
partnerskap och vi kan nu 
erbjuda hyrbåtar i t ex Cuba, 
hyra båt med skeppare i 
Maldiverna genom DYC (Dream 
Yacht Charter). Fram till den 
15/4 får man boka-tidigt-
rabatt på många hyrbåtar i 
Sverige.

BULLANDÖBRYGGANS 
KVALITETSBRYGGOR
Behovet bryggarbeten 
verkar inte sina. 
BullandöBryggan bygger 
och underhåller bryggor 
som vanligt och isläget har 
även underlättat vissa jobb.

DE MOBILA TOATÖMNINGSKÄRRORNA
Våra toatömningskärror har inte varit helt problemfria, 
trots förbättringar. Skälet till att vi även skaffade 
toatömningskärror var att vi trodde att det annars  
skulle bli kö vid de fasta tömningspumparna. Behovet 
visade sig inte vara så stort och vi kommer därför att dra 
ner på antal kärror.

Tidig påsk brukar innebära tidig vår, men med nuvarande vinter och  
bara fem veckor kvar till sjösättning, börjar vi sjösätta den tidiga perioden  

den 23/4. Det är en vecka senare än normalt. De som har valt tidig  
sjösättningsperiod längtar ut på sjön och vill inte vänta för länge på  

sjösättning, men alla måste få en rimlig chans att hinna rusta sina båtar.
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BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: FREDRIK BROMS.

CENTRALISERING AV 
SOPMOTTAGNING
För att få kommunen nöjd och 
samtidigt lösa hanteringen av 
mottagningen av sopor, har vi 
införskaffat en komprimator  
med sopinkast. Den kommer att 
placeras centralt vid miljöstationen, 

vilket gör att mottagning av allt avfall kommer att  
finnas på ett och samma ställe. Det kommer också att  
bli snyggare utan alla sopcontainrar. 

MILJÖKRAV PÅ TBT-FRI 
VERKSAMHET 2020
Efter kommunens krav på att  
vi ska ha en TBT-fri verksamhet 
2020 har vi som första steg 
kontrollmätt båtbottnar på 
båtar upp till årsmodell 1993 
med XRF-mätare. Av de 821 
äldre båtarna uppmättes 
förekomst av TBT på 241 
båtar. De berörda båtägarna 
har informerats om resultatet och  

om krav på sanering.

BULLANDÖ KROG  
ÖPPNAR TILL PÅSK
Efter att Magnus och Julle har haft en 
välbehövlig ledighet efter allt jobb under 
säsongen, är det åter dags att slå upp portarna 
till krogen. Det är något vi alla ser fram emot.

FÖRBÄTTRING AV BRANDSKYDDET
Vi förbättrar brandskyddet ytterligare 
och kompletterar med fler brandsläckare 
på bryggorna, så att det inte ska vara 
så långt till en släckare om det skulle 
uppstå en brand.

LADDNING AV EL-BILAR
Som vi informerade om i höstas har 
antal laddbilar ökat och vi tänkte att 
även dessa bilförare, som parkerar 
ett dygn och mer, ska svara för 
kostnaden för drivmedlet till sin bil. 

Man kommer att kunna köpa säsongs- och dygnskort för 
laddning.

WEBBKAMEROR I 3G-MASTEN
Våra två nya webbkameror väntar 
fortfarande på montering, men 
installatören har lovat att de ska finnas på 
plats innan sjösättningarna drar igång.

STOCKHOLM MARIN  
MOT NYA REKORD
På Sthlm Marin laddar man 
nu hårt för att slå förra årets 
rekordförsäljning på 228 st  
begagnade båtar. Vi har haft stora 
problem med hemsk lukt inomhus 
från minkavföring i husgrunden. 

Problemet ska nu vara löst och minkarna får hitta annan 
plats för att uträtta sina behov.



MINST 4 FENDRAR!

2 FÖRTAMPAR  
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS 
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DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2018
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. 

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  
sjö sättningen av din båt måste du flytta den direkt från 
sjösättningskaj e  n, så att andra båtar inte hindras i 
sjösättningen.

SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE
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 förtöjni ng

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

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:  
560:– < 4 ton och 635:– > 4 ton. Om vi inte hinner 
med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid 
sjösättningskajen.

SÄTTNINGS2018 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: 800:–, 8 ton: 970:–,  
12 ton: 1280:–, 16 ton: 1700:–. Om båten inte är avtäckt 
och båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens 
bekostnad och risk.

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie 
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning vardagar 9–16: 
Torsdag 3/5, torsdag 18/5, torsdag 24/5, torsdag 31/5, 
tisdag 5/6, torsdag 14/6, onsdag 20/6.

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 

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 ska vara hård och får inte vara 
av typen blödande själv-polerande som kladdar ner vid 
lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas 
reningsanläggning.

TÄCKNINGSMATERIAL
Täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med 
varvsnummer och transporteras före sjösättningen  
till av Marinan anvisad plats för sommarförvaring.  
Täcknings  material 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!!!

PALLNINGSMATERIAL
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.

SJÖ
Sjösättningsdagarna och alla anvisningar i samband med sjösättning

SJÖSÄTTNINGSTIDER
•  TIDIG SJÖSÄTTNING  

23 APRIL – 2 MAJ

•  MELLAN SJÖSÄTTNING  

7 MAJ – 18 MAJ 

•  SEN SJÖSÄTTNING  

28 MAJ – 31 MAJ
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VIKTIGT! För att din båt ska anses klar att sjösättas 
måste båten märkas upp enligt nedan. 

Cirkulär
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-, akter- 
tampar och fendrar.

•  Om båtägaren skall närvara - var vid båten  
30 minuter före utsatt sjösättningstid.

•  Kontrollera att bordgenomföringar m.m.  
inte kan läcka.

•  Märk pallningen (vaggor, stöttor,  
bockar) med varvsnummer.

•  Täckningsmaterial och stegar får  
inte förvaras i vaggor.

•  Städa båtens vinteruppläggningsplats  
innan sjösättning.

•  Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter 
sjösättning.

•  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).

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



HAMNMÄRKE 2018
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. 

HAMNKAPTENER
Säsongens hamnkaptener blir Elsa, David och ytterligare 
en person.

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 2 juni 
t o m 5 augusti är hamnkontoret öppet alla dagar  
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

BRYGGPLATS 2018
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överens-
kommits 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!

FÖRTÖJNING
Du måste förstås alltid ha ordentliga förtöjningstampar, 
fjädrar i bryggan och förtöja med spring i bommen. 
Dubbla aktertampar ska alltid användas vid akter för-
töjning 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!

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.

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

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

DYKSERVICE
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.

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET  
OCH TILLFARTSVÄGEN!

INFÖR HÖSTEN
Mät upp var din loggivare, propeller eller liknande 
sitter så att du kan märk upp placeringen inför höst-
upptagningen. 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.
 
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.

ELUTTAGEN
P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta värme- 
element inom uppläggningsområdet. Endast godkänd 
jordad el kabel 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!

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
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:

•  Du ska enligt villkoren har fungerande  
brandsläckare lättåtkomligt ombord.

•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna 
finns, som står utställda på uppläggnings- 
området.

•  Under den frostfria tiden kan även sjövatten- 
uttagen 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.

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

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON: 

 112
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Vi kastade loss den 27 maj och satte kurs mot Göteborg. 
Det var sydliga vindar till Ankerudden, vårt första stopp. 
Dagen efter seglade vi till Lickershamn på Gotland och 
hade upp till 17 m/s sydlig vind. Efter Lickershamn vände 
vinden till nordlig 13 m/s. Då hade vi ett rekord på loggen 
med 12,4 knop från Visby till Kristianopel. Det var en 
frisk segling över Hanöbukten med kurs mot Ystad där vi 
anlände 2 juni på natten.

Planen var inte att segla till Köpenhamn, men min 
storebror som bodde där hade blivit allvarligt sjuk. 

Detta förändrade planerna och vi lade till i Köpenhamn. 
Lyckligtvis fick vi ett par dagar tillsammans innan han gick 
bort och livet sattes i ett annat perspektiv. Min bror var  
nöjd med sitt liv och vi kom överens om att det är viktigt  
att följa sina drömmar. Det kan snart vara för sent.

Efter byte av besättning i Göteborg fortsatte vi till 
Strömstad. Den 17 juni blev det solosegling från 

Strömstad då min fru Christine blev tvungen att åka hem 
till Stockholm och arbeta. Segling gick mot Jomfruland 
i Norge och vidare till Kristiansand som är en riktig 
sommarstad med mycket underhållning samt ett härligt 
utbud av färsk fisk. Efter väntan på bättre väder satte jag 
segel mot Lindesnes fyr som är Norges mest sydliga och 
äldsta fyrplats.

Vi anlände Farsund 23 juni och var nu på väg nordöver 
vid den sydvästlige kusten. Ett lågtryck gav dåliga 

förhållanden i Nordsjön och det var många som väntade 
på rätt väder. Det var flera långfärdsseglare från Tyskland, 
Sverige, Frankrike och Schweiz, alla med lång erfarenhet 
från långa seglatser. Det var härligt att träffa på dessa 
långfärdsseglare.

Längs kusten träffade vi också seglare som hade seglat 
från St. Petersburg, genom Belomorkanal och korsat 

Vita Havet och sedan seglat söderut i Norge.
Det finns mycket skärgård längs norska kusten och flera 
inre farleder. Det är några områden som är helt öppna 
för havet. Det är lätt att ta sig förbi men det är viktigt att 
invänta rätt väderförhållande.

Vår båt SHAKA är en Arcona 

400 som har haft Bullandö 

Marina som hemmahamn i  

många år. Vi trivs bra,  

både i marinan och med de 

många segelturerna i den 

svenska vackra skärgården. 

Nu skulle SHAKA få möta 

andra utmaningar i saltare 

vatten.

2016/17 användes till att 

planera en seglats från 

Bullandö till Kirkenes i 

norra Norge. Om du räknar 

med alla öar, holmar och 

djupa fjordar har Norge 

en av de längsta kusterna 

i världen, 100 915 km, 

endast Kanada har en längre 

kuststräcka.

AV: YNGVE ULSRØD.  
FOTO: YNGVE ULSRØD.

FRÅN BULLANDÖ 
TILL NORD-NORGE.

En av Norges ovanligaste fyrar - Kjeungskjær fyr  
utanför Trondheimsfjorden.

Kapten Yngve till rors, Sotekanalen, 
Hunnerbostrand har passerats.
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Vi seglade via Stavanger och stannande vid Lysefjorden 
för att gå upp till Prekestolen och kombinera segling 

med en fjälltur. Det är många och långa fjordar i Norge.  
Den längsta är Sognefjorden som är 20 km lång.  
I Bergen, Norges näst största stad, hade vi byte av 
manskap. Vi seglade mot Stadlandet. Kring Stadlandet 
har man uppmätt flest stormdagar i Norge. Det är storm 
mellan 45 till 106 dagar om året. För att minska risken 
för skeppsolyckor och väntetiden för frakt har man därför 
planerat att bygga världens första skeppstunnel, 1700 m 
lång, segelhöjd 37 m, segelbredd 26,5 m, djup 12 m och 
klara fartyg på över 16 000 bruttoton.

Seglingen förbi Stadlandet gjordes i vindar upp till 
18 m/s. Det var som förväntat stora vågor och från 

tre riktningar. Efter Stadlandet seglade vi till ön Runde 
med 90 fastboende, men från februari till augusti har de 
sällskap av mer än 500 000 fåglar. Runde är, förutom sin 
fågelskådning, känd för Rundeskatten som hittades av två 
svenskar och en norsk dykare i 1972. Skatten kom från 
det nederländska handelsfartyget ”Akerendam” som sjönk 
1725 och 200 personer omkom. På kort tid tog de upp 57 
000 silver- och guldmynt och fick behålla 75 % av värdet.

I Ålesund stiger husen upp från havet och visar en unik 
arkitektur som normalt inte ses i Norge. Längs hela 

kusten finns det många fina hamnar och öar. Vi valde att 
segla till Ona fyr och la till i Ona hamn. Ona på Husøy är en 
av många gamla byar längsmed kusten där fiskarna bodde. 
När fiskebåtar gick från segel till motor och båtarna blev 
större och snabbare flyttade folk längre in i landet, i skydd 
från väder och vind. Det var många övergivna öar efter det.

Vi satte kurs mot Åndalsnes den 13 juli med spinnakern 
uppe. Det är en fantastisk upplevelse att segla in 

fjorden med fjäll och vattenfall. En lång dagstur över 
Romsdalseggen var härligt efter flera dagar med segling. 

Efter Åndalsnes passerade vi Hustadvika som också 
är känd för sina stormar och många skär. Den inre 

leden var dock väl märkt. Något som vi ofta såg var 
minnesmärken från andra världskriget och minnesmärken 
för fiskare som hade gått bort på havet. Fisketragedierna 
går långt tillbaka. Statyer avbildar ofta en mor med ett 
barn i famnen som ser bortom havet efter sin make, far, 
bror eller son. Havet ger, havet tar. Något som är typiskt för 
sommaren är att det blir ljusare ju längre norr vi kommer. 
Så småningom är det inte längre natt. 

Vi mötte ett stort antal norska veteranfartyg, mestadels 
i trä. De var på väg till en stor festival om den 

gamla kustkulturen som ägde rum i Kristiansund i regi 
av Forbundet Kysten. Kristiansund var Norges största 
exportör av klippfisk i många år. Klippfisk är torsk som 
saltas och torkas och används idag även som ingrediens 
i många fiskrätter. Torrfisk är osaltad och torkad torsk. 
Utanför Trondheim, i Brekstad på Ørland, var det byte 
av besättning. Ørland har båda krigsminnen och godset 
Austrått som Henrik Ibsen beskrev i ”Fru Ingrid till 
Østeraad” 1854. Lady Inger Austrått (1475–1555) var en 
mäktig adelsdam och godsägare som ägde cirka 40 % av 
Norge i sin tid.

Vi lade till i Møyhamna söder om Brønnøysund, för att 
gå upp till hålet i Torghatten. Torghatten har en höjd 

av 258 meter över havet med ett hål som går rakt genom 
berget. Nordlandkusten är en av de vackraste i Norge. Det 
finns höga fjäll, glaciärer och vackra öar. Den 2 augusti 
seglade vi in till Bodø. Det var nästa plats för byte av 
besättning. Vestfjorden mellan fastlandet och Lofoten är 
känd för sina snabba väderförändringar och starka vindar. 
Vi satte segel till Lofoten och Reine. Vinden hade vänt 
norrut till 16 m/s och det blev kallt och vått. Nordvind i 
Reine ger kall luft från fjällen och fjordarna innanför och 
det blev plötsligt vinterkyla. Vi seglade till Nusfjord som forts. 

Vackra Åndalsnes och Romsdalseggen. Prekestolen, Vestlandet, 604 m rakt ner till vattnet.

Kamøyvær på Magerøy, Nordkapp. Kragerø, Sørlandet

Ishavskatedralen i Tromsø. Vadsø i Finnmark. Kristiansund, Kustkulturfestival. Vardø, Barentshavet.

Bergen Hamn, Vestlandet. Hullet i Torghatten, Nordland.

En mer kal och öde kustlinje i Finnmark.



är en gammal fiskeby som har omvandlats till ett levande 
museum och vidare till Henningsvær, en annan vacker 
hamn. Nord om Lofoten kom vi till en inre led som förde 
oss till Sortland och Harstad och därefter till Finnsnes.
17 augusti kom vi till Tromsø och alla i min besättning 
mönstrade av. 

Från Tromsø till Kirkenes var det solosegling igen.
I Hasvik hamn på Sørøya i Finnmark, blev jag bjuden 

ombord på en fiskebåt av skepparen. Det var en underbar 
upplevelse att vara med och dra upp stora sejar, torskar 
och uer, de största som jag någonsin har fiskat. Du får alltid 
fisk i sjön, det blev färsk fisk nästan varje dag till middag.
Från Hammerfest till Kirkenes är det långa och ödsliga 
avstånd. Inte många båtar, kallt i vattnet och kursen är 
östlig och sedan sydlig till Kirkenes. Varangerhalvön är en 
jättestor halvö med få bebodda platser och med Barents 
hav utanför. Några gångar blev det långa dagar i väntan på 
mer skonsamt väder. Mot Kirkenes söder om Vardø, var det 
fin segling längs den rysk-norska gränsen och jag kom fram 
till Kirkenes den 28 augusti. 

Det var en lättnad att ha kommit fram. Seglatsen från 
Stockholm till Kirkenes blev totalt 2 653 Nm och av 

detta var 869 Nm solosegling. Två vänner mönstrade på  
1 september och vi satte kurs norrut, västerut och sen 
söder mot Hammerfest for byte av besättning. Vi stannade 
vid Magerøy för att besöka Nordkapp. Löven hade nu börjat 
byta färg, det var väldigt mörkt på kvällarna och vi såg 
norrskenet tydligt.

15 september anlände jag till Finnsnes som var sista 
stoppet på resan. SHAKA förbereddes för en lång vinter  
på vattnet. Vi hade totalt seglat 3 182 Nm Bullandö - 
Kirkenes - Finnsnes. Vi träffade många härliga människor, 
upplevde en underbar natur och så mycket av kusten men 
ändå återstår väldigt mycket att se.

Under våren 2018 kommer SHAKA att förberedas för en ny 
säsong i Norge. Vi får se vad som sker och när vi återvänder 
till vårt kära Bullandö.

Några praktiska tips och detaljer:
• Hamnavgifterna i Norge varierade från 0 – 280 kronor.
• VHF är en nödvändighet och radar rekommenderas.
• Diesel kostar 8 – 12 kronor.
•  De svenska blå gasbehållarna finns i Norge,  

men regulatorerna som vi har här existerar inte.

Nyttiga appar:  
   Fjære og Flo
 YR (www.yr.no ger mer information än appen)
 Norgeskart
 WeatherPro
 Squid Mobile och Windy för vindstudier

Båten blir ansedd som importerad när man lämnar båten 
i Norge. Det är tillåtet att lämna båten i 6 veckor utan att 
betala mervärdesskatt. Ansökan kan göras om att ha båten 
tillfälligt i Norge upptill ett år. Ansökan kan senare förlängas 
med ett år. 

Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan bli. Men hur är det med riggen?  Har den få�  samma omsorg som skrovet? 
Låt en expert se över din stående och löpande rigg. Och rullfocken – går den lika lä�  som när den var ny? 

Kontakta ShipShape och få e�  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

Klarar din rigg 
en säsong � ll?

O

Fiskebyn Reine på Lofoten



M
ed inspiration från andra Bullandöbåtar och 
från två Linjettbesättningar bar det av mot 
Lofoten i början av juni. Efter transportsträckor 
runt kusten från Stockholm till Göteborg 

började vår resa i nya farvatten via Skagen till Kristiansand. 
Det blev en seglats på 8 veckor med många ”lagometapper” 
och några vilodagar. Under drygt 2 veckor seglades båten 
av kompisar så vi kunde vara hemma och jobba. De sista 
10 dagarna avslutade vi med segling kring Lofoten. Så 
sent på säsongen var det inte många långseglare kvar i 
Nordnorge och det var mörka moln på himlen när vi seglade 
in i fjorden mot Narvik. Norge har många fjordar men även 
en fantastisk skärgård med 50 000 öar. Trots tidvatten och 
ny havsmiljö var resan hittills lättare och mindre dramatisk 
än vi hade förväntat oss.

Både kranbil för båtlyft och en svensk transportör med 
gasfjädrad trailer för grävmaskiner var bokad till den 

14:e augusti. Transporten bör ske före september varefter 
lastbilarna kan behöva vinterutrustning. Den flexibla 
kranbilen var viktig då sjöhävningen var besvärlig och vi 
blev tvungna att byta kaj. Hamnen i Narvik är förstås inte 
helt perfekt för fritidsbåtar när vinden ligger på. Men det 
finns även möjlighet att lyfta masten vid en marina och  
låta Narviks hamn lyfta båten med stor fast kran. Merlin 
lyftes upp på en trailermonterad vagga som transportören 
hade lånat in. Vaggan fick justeras rejält med diverse 
kapverktyg. Masten surrades på sidan under båten. 
Om masten är längre är 18 meter måste den surras på 
rufftaket. Vår Linjett 37:a är bredare än 3,10, vilket medför 
att det krävs en följebil för transport på väg.  Blir fordonet 
med last bredare eller högre än 4 meter kan det bli 
problem vid passage genom en tunnel i Narvik. Tunneln fick 

stängas under en kort tid med hjälp av den poliseskort  
som vi var tvungna att ha ända till Riksgränsen. Trailern 
och dragbilen från Kalix kunde ta 20 ton, så Merlins vikt  
på 7 ton var inget problem. Samma transport men i 
motsatt riktning hade tidigare gjorts med en Linjett 40:a, 
så vi var ganska lugna inför genomförandet. Vår avresa  
från Narvik startade vid 18-tiden då polisen inte ville att vår 
transport skulle störa rusningstrafiken. 

Väl i Riksgränsen bjöd Norska tullen på kaffe,  
vilket uppskattades. Tullen krävde inte att vi visade  

upp dokument på båten, men ett ägarbevis är bra att  
ha med. Under nattens 51 mil långa resa föll första snön 
på topparna i Björkliden. Marinan i Båtskärsnäs var 
välutrustad och med flink service och egen insats var  
båten segelklar redan på kvällen den 15:e.

Välkommen till Sveriges odjupaste skärgård var 
hälsningsfrasen när vi satt på grundet på väg in t 

ill Sandskär söder om Haparanda 10 dagar senare.  
Detta var seglingens enda drama och som avslutades  
med resans första bastubad tillsammans med  
hjälpsamma lokala lotsar. De djupa marinorna i Norge  
med flytbryggor och långsides förtöjning var oftast bra  
men bastu saknades. Hemseglingen fortsatte sen i två 
etapper á 3 seglingsdagar. Trist väder men bra nordliga 
vindar motiverade bara korta stopp för övernattning. 

Slutsatsen blir att denna fantastiska resa är genomförbar 
och kan med fördel etapp-seglas under en sommar, 

gärna tillsammans med gästande besättningar. Ett 
alternativ om man vill ha mer tid i Norge är att traila båten 
mellan Kirkenes och Båtskärsnäs som bara medför 18 mil 
längre transport. 
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Merlin på väg upp för lastning på trailer i Narvik.

Farväl till poliseskorten i Riksgränsen.
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Foto: Jonas Falk, Nordic Yachts Open september 2015
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VI MONTERAR OCH SERVAR 
ALLA PRODUKTER FRÅN 

THERMOPRODUKTER 

Vi finns på Svinninge Marina och Bullandö Marina

Thermoprod. annons TyMar A4.indd   1 2018-02-28   14:29

MED MERLIN ÖVER KJÖLEN.
Kan man segla runt Sverige i en stor båt under en sommar med  

förlängd semester i normalt tempo? Ja, om man bokar landtransport  
är det möjligt och så här gick det till:

O

AV: ROBERT SAUGLIN.  
FOTO: ROBERT SAUGLIN. 
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AV: CURT GELIN.  
FOTO: CURT GELIN. 

RÖGRUNDOkända ön med egen krokodil  

FAKTA RÖGRUND

Läge: Sydväst Nämdö, ost Fjärdhällan 

Förtöjning: Längs kajen, max 1,40 djup 

Sevärt: Storstugan, naturen, utsikten 

Servering: I Sjöstugan 

Arrendator: Lotten Hjelm 

Telefon: 08 – 571 561 10

Hemsida: www.grundet.se  

T
rots perfekt läge på Nämdöfjärden, 
servering och solnedgångsläge, besöker 
få ön Rögrund. Troligen för att angöringen 
av hamnen är trixig och djupet som bara 
fungerar för små båtar. Men den som 
tar sig in möter sekelskiftesatmosfär, 
skärgårdens enda krokodil och en, driftig, 
lycklig arrendator. Som bensträckare 

ligger Rögrund bra till mellan Bullandö och Utö. En kort  
gir österut från stora farleden är allt man behöver göra.  
Ön har dessutom servering med fullständiga rättigheter, 
vilket kan vara ytterligare en god förevändning för att pausa 
på färden. Likväl känner förvånansvärt få till Rögrund,  
det är mestadels småbåtsfarare på dagsturer från Ingarö, 
eller Waxholmsbåtar med ö-luffare som vet om ön.  
Detta förhållande kan tyckas vara ett mysterium, så pass 
välbelägna öar i Stockholms omtyckta skärgård brukar 
normalt vara kända. Men inte Rögrund, vars status som 
”oupptäckt” kan ha att göra med att ön är förhållandevis  
ny som besöksmål. 

I år blir det visserligen 14:e säsongen, men det är ingen 
ålder i långsiktiga skärgårdssammanhang. 2004 fick 

Skärgårdsstiftelsen tillgång till ön och satte fart på att 
utveckla verksamheten, vilket man gjorde med hjälp av 
en driftig arrendator - Lotten Hjelm. För min del lockade 
Rögrund till besök efter att läst Skärgårdsstiftelsens 
förnämliga lilla årsskrift Skärgårdsnatur, som kort, men 
frestande berättade om ön. ”Ett riktigt skärgårdsparadis 
uppfört som sommarviste för en fabrikör i början av 
1900-talet.” Hur har en gammal grosshandlarmiljö tagits 
hand om? Det ville jag gärna se och tillfället öppnade sig 
när en 33-fotare togs på test och krävde ett par timmars 
segling. En tur sydvart till Rögrund kändes lämpligt för att 
få grepp om båten, samtidigt som en tilläggning kunde 
passa fint som lunchpaus. Men passa dig för grunden 
utanför gästbryggan, varnade Lotten Hjelm, som jag 
kontaktade för att höra om Rögrund kunde vara värd 
en resa. Således gjorde vi en första försiktig angöring 
av Rögrund, seglade förbi och spanade efter de lömska 
bränningarna, som inte framgår i sjökortet.  

Men när vi såg dem bryta förstod vi att en tilläggning 
med en 33-fotare var helt omöjlig. Testbåten stack 

1,80 meter djupt och hamnbassängen är bara 1,40 meter. 
Och utrymmet på bryggans utsida mellan grunden och 
berget, såg dessutom alldeles för litet ut för en tiometers 
båt. Alltså slackade vi av och föll av ut i leden, rundade 
norra udden på Rögrund, tog ner seglen i lä och ankrade 

upp på öns östra sida. Vi provade att komma ända in till 
land, men fann att djupet inte räckte, kölen tog i lätt när vi 
försökte. Istället fick vi äntra fotobåten, en styrpulpetare, 
runda norra udden igen och trixa oss in i den trånga 
hamnbassängen. Den halvknepiga angöringen kan förklara 
varför många har seglat förbi Rögrund åtskilliga gånger 
utan att egentligen se ön. Hade ön varit lätt att angöra, 
hade den antagligen varit välbekant. Men den som vill 
upptäcka denna pärla bör inte ge sig. På öns nordspets 
finns en vik med djup för en segelbåt. Därifrån är det tio 
minuters promenad ner till gästbryggan och Grundets 
servering. Det lockande med Rögrund är den gamla 
grosshandlarmiljön och lika mycket att få sitta på bryggan 
utanför serveringen i solnedgången och känna sig som en 
äkta sommargäst. 

Rögrund ”upptäcktes” av en fabrikör Kristensen, 
tillverkare av slipsar av märket Röda Sigillet i början 

av 1900-talet. Han såg ön, blev förtjust och lät bygga 
en huslänga en bit upp på ön. Men inget skrytbygge i 
stil med villorna på Dalarö eller Ingarö. Han ska ha varit 
modest som person och byggde huset lågt, i en våning och 
planerade det så att huskropparna bildade en vindskyddad, 
solig innergård. Och givetvis med utsikt mot väster över 
stora farleden och i bästa solnedgångsläge.  

Enligt historien gick dock affärerna knackigt för fabrikör 
Kristensen och under andra världskriget ska han ha 

haft svårt att betala sina anställda. Som en gest och 
som kompensation hyrde han då ut huset på Rögrund åt 
personalen för en symbolisk summa, vilket de verkar ha 
uppskattat. Historien kan berätta att både dansbana och 
minigolfbana fanns. Resterna av dansbanan syns förresten 
fortfarande vid helikopterlandningsplatsen framför huset.  
Slipsfabrikör Kristensens forna stolta sommarhus blev  
vår första anhalt efter att ha klivit iland. En kort promenad 
uppför slänten ledde oss dit och in i solgasset på gården. 
Två kvinnor satt vid ett av borden, läste och småpratade  
i sin egen värld, som seden är när man har ro i kropp  
och själ. 

Vi störde inte friden, utan gick in i storstugan och kände 
på sekelskiftesstämningen. Golvbrädorna knarrade 

hemtrevligt, väggarna och taket har träpanel, fönstren är 
spröjsade, mitt på kortväggen tronar en stor öppen spis och 
gemytligt halvdunkel råder. Rummet har inpyrd, god trevnad 
och spåren av tiden som behandlingshem under 30 år,  
är helt bortsopade. Huset fungerar idag som gästhem och 
ståtar med 41 bäddar, de flesta i form av våningssängar. 

T

forts. 
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En titt i prislistan visar att en koj kostar blygsamma 
300 kronor per natt utan lakan, men sängkläder finns 

att hyra om man önskar. Självklart finns även en vedeldad 
bastu och badtunna på ön. Vid Sjöstugan kan man inta 
både lunch, middag och en kall en till den nyfångade 
strömmingen. Att lägga sig i hamnen med egen båt ingår 
inte i konceptet, då brandposter saknas och bryggorna inte 
är gjorda för övernattning.

Tanken med gästhemmet är dock att vara ett traditionellt 
vandrarhem med självhushållning. Ett kök med frys, 

mikrovågsugn, spis finns och i storstugan äter du ihop med 
andra ö-luffare och skärgårdsnjutare. Rastlösa båtfarare 
sugna på sevärdheter och shopping får inte sitt lystmäte 
under ett strandhugg på Rögrund. Här är det naturen 
som är sevärd med isslipade hällar, snårig skog och 
äventyrliga branter inne på ön. Ett utkikstorn från andra 
världskrigets luftspaning, går att äntra för att se fjärdarna 
ur fågelperspektiv. En möjlighet att stilla spring i benen är 
dock att test rodelbanan på ön. Jo, det är sant, rodelbanan 
används av landslaget och är ännu ett initiativ av Lotten 
Hjelm. 

Rögrunds samlingsplats är Sjöstugan med  
gästbryggan. Fabrikörens gamla båthus var snett  

och vint när Skärgårdsstiftelsen tog över. Men i sin roll  
som bevarare, såg man till att rusta upp det och inreda 
med en rustik servering, som även har fullständiga 
rättigheter. Det sista är en effekt av att ön har konferenser 
och fester. På matsedeln står skärgårdsprodukter, lax  
från Vånö, grönsaker från Östansviks Gård på Nämdö  
och nyfångad strömming från Gillinge. 

För ruljangsen på ”Grundet” svarar som sagt Lotten 
Hjelm, Hon är från början lärarinna, men blev 

bibliotekarie, skärgårdsguide och entreprenör. Plus 
småbarnsmamma och bofast på Jungfruskär ett par sjömil 
österut i gyttret av kobbar och skär tillsammans med  

Urban Söderberg, tillsynsman för den här delen av 
skärgården.  

Lotten tog sig an Rögrund 2004 efter att i ett par år 
ha städat åt den förra arrendatorn. Sedan denne gett 

upp, tog hon uppdraget att sköta ön. – Jag lockades av 
möjligheterna med Rögrund, ville få ön att upptäckas av 
fler och utveckla utbudet. Min nisch var och är lågpris-
konferenser, bröllop, jubileer, lägerskolor, scoutläger 
etcetera. Sådana inslag till rimliga priser, är annars inte 
vanliga i skärgården. Rögrund kräver mycket arbete, men 
min man Urban hjälper till. Dagarna är långa, men alltid 
lika roliga. Det är en härlig uppgift att dona med allt på ön, 
att ordna och att hålla fint. 

Som storstadsbo och båtfarare blir man gärna 
imponerad av Lotten Hjelm, än mer så, när hon berättar 

hur hon och andra skärgårdsmammor förr körde kors och 
tvärs i sina båtar för att hämta och lämna barn till skola 
och förskola och för att handla. I sina småbåtar med 
styrhytt, for de mellan skären så länge det var öppet vatten. 
– Vi blev experter på logistik, skojar Lotten Hjelm om all 
planeringen. Det blev en vanesak, jag hittar, vet var jag kan 
köra och var jag får sjölä. Men efter att ha hamnat mitt  
en militärkonvoj i dålig sikt och med barnen ombord, köpte  
jag en radar för mina sista sparpengar. Och skälet till att 
båten är liten, är att jag måste komma in i viken hemma  
på Jungfruskär. 

Men grunden utanför hamnen finns kvar att sprängas 
bort, men det kommer inte att ske bara för att större 

båtar ska kunna lägga till. Inte heller fungerar en ponton 
på utsidan eftersom ger hals för fullt och sjön bryter på 
grynnorna. Bäst är att ankra på ostsidan, ta jollen iland 
och gå tvärs över ön. Men som sagt, besök skärgårdens 
enda krokodil i sommar, den är garanterat ofarlig och 
numera vitmålad, inte längre naturgrön med blodspår på 
huggtänderna. 

Rögrund har ett perfekt läge för solsugna båtfarare, som kan sitta på 
bryggan och njuta mitt i solgasset på kvällarna. 

Sjöstugan är från början Rögrunds upptäckare, slipsfabrikören 
Kristenssons sjöstuga som byggts om till en trivsam liten krog med 
mingel och musik.  

Hamnen är trång och dessutom grund. Att ligga här över natten går 
tyvärr inte av brandsäkerhetsskäl och för att pontonbryggan inte håller 
för trycket.   

Varje sommar 
hjälper unga till  
i serveringen som 
Lotten Hjelm till 
höger driver med 
bravur. Skotten 
Tjorven är borta 
numera men 
ersatt av bamsiga 
Båtsman.

Det inre av Rögrund med vitsippsbackarna hålls öppet, röjs redigt av 
Skägårdssitfirelsen så att båtfarare har ett vackert landskap att ströva i. 

Vad är bättre än att  
grilla gott i solläge?  

Tar man med sig och 
har lyckan att få en koj 

på gästhemmet förlängs 
sommaren.  

Fram till 2014 
väntade slipsfabrikör 
Kristenssons 
betongkrokodil på nästa 
byte med blodspår 
i mungipan. Nu är 
den vitmälad för inte 
skrämma någon.  

Gästhemmets storstuga 
har samma atmosfär 
som när salen var tlll 
för att umgås i under 
slipsarnas storhetstid på 
1930-talet.  

Innergården på Rögrunds gästhem har skydd mot tre vindriktningar, 
sol från förmiddag till eftermiddag. Konferenser, skolläger, bröllopsfolk 
gästar ofta. 

Inloppet till Rögrund 
i frisk sydväst är 
inte rolig, grund 
längs kanterna och 
sjön trycker på bra 
från Jungfrufjärden. 
Ensmärken visdar 
dock vägen.                  O

Rögrund
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Ska man vara båtbyggare är det en fördel att leva som 
man lär. Så är det med Calle Thorne som äger en ljuvlig 
vacker gammal gaffelriggad jakt från 1898. Tack vare att 
han är proffs på träbåtar, kan han hålla sin Aziza i skick. 
Varje vår och varje höst sedan 2006 ger han oss, svaga för 
linjer, njutning, när hon sjösätts och tas upp på Bullandö.

Vänner av vackra välhållna båtar kan annars ta sig in till 
Wasavarvet och Veteranbåtsfestivalen i maj och njuta. Dit 
kommer gräddan av jakter och kryssare och med lite tur 
även Aziza i år. Som de flesta båtbyggare är våren snärjig 
för ägare Calle och hans egna båtar brukar få vänta tills 
kunders båtar blir klara.

Säkraste tillfället att studera Calles jakt är emellertid nu i 
vår i samband med sjösättningen på Bullandö. Då man kan 
begapa det blänkande däcket, allt väl lackat trä och fundera 
på hur det är att ha en båt värdig Antikrundan.

För Aziza är antik, ritad av den på 1800-talets slut kände 
konstruktören Axel Nygren på beställning av grosshandlaren 
Edward Cederlund, son till mannen med punschen. Byggare 
var ingen mindre än mästaren August Plym, han som 
startade berömda Neglingevarvet. Alltså är Aziza speciell i 
ordets riktiga mening.

Men frågan är om det inte är mer speciellt att en 
småbarnspappa, som dessutom har fullt upp med träbåtar 
hela dagarna, väljer att skaffa sig en träbåt, som är över 
hundra år gammal och som därmed borde kräva tusentals 
timmar för att hålla i skick.

– Nej, så illa är det inte. Aziza var i bra skick när jag 
köpte henne 2006. Jag hade sett henne och blivit bekant 
med hennes ägare Ewa Wånggren när jag och min 
båtbyggarkollega Anders Anell, jobbade med båtar på 
Skeppsmyrans Båtsällskap i Gröndal och visste att hon lagt 
ner mycket jobb på Aziza. 

– Min tanke var att få en båt att segla med familjen i och 
självklart skulle det vara en traditionell i trä. Och en som är 
vacker, förklarar Calle.

De kriterierna klarade Aziza med råge. Likväl ville Calle 
trots sitt värv som båtbyggare, inte börja med att renovera, 
den delen lockade inte efter att ha haft ett antal båtar som 
han kämpat med, men inte haft tid att använda sedan han 
blev klar på Båtbyggarskolan och startade eget båtsnickeri 
i Ängsviken. För två år sedan sade han till sin familjen, att 
nu får det vara nog med att renovera och dags att börja 
segla och njuta. Då fick han till det med Aziza - arabiska för 
käresta.

Att få köpa Aziza var ganska speciellt. Calle förstod att 
båten skulle kunna köpas, men inte av vem som helst. 
Först när ägarinnan Ewa såg vad han uträttade på båtar på 
Skeppsmyran, gick hon med på att sälja sin käresta.

– Hon tyckte att det var värdefullt att jag kunde ta mig an 
båten. Jag minns att hon skakade när vi skrev kontrakt. 
Det var en stor känslomässig händelse för henne, hon hade 
haft Aziza sedan 1987 och lagt ner tusentals timmar och 
mycket pengar på henne, berättar Calle.

AZIZA Calles  ljuvliga    jakt

forts. 

Alla fall beläggs till en nagelbänk vid  
masten på samma sätt idag som när 
mästaren August Plym byggde Aziza 1894.

AV: CURT GELIN.  
FOTO: CURT GELIN. 



sålde. Även om komfortkraven var blygsamma på förra 
seklet, kan en öppen båt knappast ha varit hemtrevlig i 
regn och kyla. Han riggade samtidigt om henne, satte på 
marconirigg som var på modet på 1930-talet.

I modern tid köpte som sagt Ewa Wånggren Aziza, vilket 
hon gjorde tillsammans med Stefan Iwanowski. Hon var 
segelmakare på Hamel Sails i Stockholm och specialist på 
segel till klassiska båtar, medan han var båtboksförfattare. 
Då var Aziza i bedrövligt skick, hade legat på land länge, 
bordläggningen var uppsprucken, spant var knäckta med 
mera. Detta hindrade inte deras entusiasm, de förälskade 
sig i linjerna och föll troligen också för priset - 10 000 
kronor.

De ville återskapa Aziza, investerade i nya spant i stål,  
nya bottenstockar, nya bord, tog hjälp av gurun Tomas 
Larsson och satsade på en ny rigg - gaffelriggen kom på 
igen. Även finishen lyftes, men på kuppen blev delägarna 
oense och Ewa köpte ut Stefan. I 15 år ägde hon sedan 
Sveriges kanske äldsta jakt själv, en bravad idag när det 
basuneras ut om She Captain, att kvinnor ska ta för sig  
på sjön. Ewa Wånggren var kvinnlig kapten långt innan 
dagens wanna-beees hittade på termen. 

– Det är Ewas förtjänst att Aziza är så fin. Det enda jag 
skulle vilja ordna är ett ringspant som kan hålla ner däcket, 
som läcker när vi seglar friskt eftersom nagelbänken vid 
masten lyfter det. 

Egentligen hade det räckt att prata och fota Calle och hans 
ljuvliga jakt. Men min nyfikenhet pockade på - hur seglar 
hon? Alltså bad jag om en tur och det blev en angenäm 
upplevelse. Aziza balanserar bra på rodret, sätter fart fort, 
tar skaplig höjd, har snyggt släpp och med halva vikten  
i kölen klarar hon den stora segelytan godtagbart, kan  
jag berätta. Särskilt väl seglade hon med lite slack i seglen 
- när aktern nuddade vattnet.

– Jag gillar verkligen livligheten, tycker att Aziza är härlig 
att segla och ser mycket fram emot att använda henne med 
familjen.

Förmodligen gör Calle inte bara en kulturinsats genom 
att ta hand om Aziza, han skapar även hennes historia. 
För första gången används hon ju av en familj och det gör 
familjen Thorne ovanlig. Anno 2018, när få barnfamiljer 
skaffar en träbåt utan modern komfort, visar Calle att 
livskvalitet och livsstil inte beror på båtstorleken, utan på 
hur man har det ombord.
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Att så var fallet var nog ganska naturligt, med tanke på 
att unika, vackra båtar brukar ägare fästa sig vid. Och att 
Aziza har klass märker de med sinne för linjer direkt, det 
stigande språnget, de låga friborden, den starkt lutande 
stäven, den rundade kutteraktern, den goda bredden 
midskepps, den välvda överbyggnaden - och den ansenliga 
gaffelriggen, gör att många vänder sig om eller stannar till 
inför henne på bryggan.

– Jo, så är det, ibland girar folk tillbaka när vi seglar, de 
vinkar och ropar beröm. Och när vi lagt till, tar det inte 
lång stund innan någon kommer fram och frågar om båten. 
Ibland kan det ta en stund att komma iväg på grund av alla 
intresserades frågor.

– En del ser även förvånade ut över att vi är en familj på  
fyra som seglar Aziza. De undrar hur min fru Helena,  
jag och barnen får plats. Eller att vi ens vill segla en båt  
utan ståhöjd. Men det fungerar faktiskt fint, jag har  
snickrat till en mittbräda så att vi kan sova tvärs i ruffen. 

– Kök? Vi har ett Trangiakök och en grill. Och toalett?  
Vi gör det vi behöver iland, lägger till i hamnar med 
sopmaja. Våra barn Tosste och Hilda-Li vet inget om 
bekvämlighet i andra båtar. Som exempel blev de i  
somras kompisar med barn i en stor plastbåt, kom  
tillbaks och berättade att de barnen hade var sitt rum  
med TV och en toalett på varje sida.

Men den sortens båtliv lockar inte familjen Thorne.  
Calle medger bara att om han vann på Lotto, då skulle  
han köpa en större båt. Men då skulle det - givetvis - bli  
en traditionell i trä.

– Jag kan inte tänka mig att ha en plastbåt, de saknar själ 
och historia och är inte ofta vackra.

Med Aziza får Calle allt det han vill ha. Historien om henne 
började som sagt 1894, vid en tid då grosshandlare, 
kontorschefer, fabrikörer, ingenjörer, ämbetsmän och 
sjökaptener gick till en konstruktör. De lade fram sina 
idéer, ritningar togs fram och båten beställdes på ett av 
de många varven som fanns. Och som sig bör har Aziza 
en ägarlängd, om än inte komplett. I mappen som följde 
med vid köpet, framgår att beställare var grosshandlaren 
Edward Cederlund Jr.

Men denne tröttnade fort på båten, efter bara två år  
sålde han till en annan grosshandlare - Georg Tempelman. 
Inte heller han behöll Aziza länge, redan efter fyra år sålde 
han till ännu en grosshandlare - Hans Hansen, som även 
han blev kortvarig som ägare. 

Den förste som ser ut att ha blivit kär i Aziza var 
sjökaptenen Anders H Edgren. Detta med tanke på att 
han lät ruffa henne. ”Ville ha tak över huvudet” var hans 
argument, vilket kanske var skälet till att de tidigare ägarna 

FAKTA AZIZA
Längd  8,03 m
Bredd  1,97 m
Djup  1,04 m
Vikt   1 548 kg
Segel  32 kvm
Konstruktör Axel Nygren
Byggare  August Plym
Sjösatt  1894
Hemmahamn Ängsvik, Värmdö
Ägare  Calle Thorne med familj

Calle Thorne är stolt ägare till sin äkta jakt och är förtjust i den goda 
farten i en så gammal båt.

Det skarpa förskeppet, den mjuka aktern får skrovet att 
skära sjön fint med utmärkt släpp och språnget gör Aziza 
till en riktig klenod. ”hette det vid sjösättningen.

Med sin granna gaffelrigg är Aziza en syn för gudar när hon sätter fart 
över fjärdarna.

O
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Succé - som vanligt! 118 båtar anmälde sig till  
sjätte omgången av Nordic Yachts Open och befäste 
seglingen som den största i sitt slag. Till framgången 

bidrar att Bullandö är basen och upplägget med en lagom 
lång bana, där taktik och manövrer kan ta eftersläntrare  
till toppen.

I de 102 båtarna som deltog i skärgårdens 
 sällskapligaste segling i höstas, var 30 kvinnor och 

förmodligen en följd av seglingens motto: ”Öppen för alla, 
ung som gammal, kille eller tjej, man eller kvinna, par, 
sambo, vänner och/eller släkt.

Sensationella vinnare blev dock inga kvinnor, utan två 
toppseglare, som trots att de inte hade varit med förut 

och till på köpet startade allra sist vann. Två timmar efter 
första båten for Leff  Dahl och Ola Degerfors i sin F 18 
katamaran iväg. Dessa rutinerade seglare for förbi alla, var  
i mål redan efter 3 tim 16 minuter och slog banrekordet. 

För den bravaden fick de enda priset som delas ut på 
Nordic Yachts Open - första priset. Det bestod dock inte 

av nån ståtlig pokal, inte ens ett vandringspris, men väl 
blommor, skumpa, chokladaskar – och äran förstås.

Än mer uppmuntrande för NYO - och för all segling - var 
att yngsta deltagaren var 12 år. Elsa Dolk turades om 

med pappa Jonas med att styra deras familjebåt, vassa  
Farr 31 Kim Di. Far och dotter tog en välförtjänt fjärdeplats 
och när Elsa fick den klassiska frågan - hur var det? svarade 
hon ”roligt”.  Nästa morgon körde Jonas båten i regnet 
hem till Dalarö, medan Elsa sov inför hockeyträningen på 
eftermiddagen. Så bra kan barn ha det.

Allmänt ökade nivån i Nordic Yachts Open 2017, några av 
de mest bitna stockholmsseglarna deltog och använde 

sin kaliber för att hitta snabbaste spåret runt banan i den 
lätta vinden. De klipskaste tog vriden bäst på den taktiska 
kryssen från Röko på Kanholmsfjärden till Franska Stenarna 
på Nämdöfjärden och gled förbi många som startat före. 

Poängen med NYO var emellertid - som vanligt - att  
både ess och söndagsseglare tampades trevligt. Inga 

hårda ord hördes, bara glada tillrop när båtar möttes på 
nära, skärande bogar och inga incidenter inträffade.

Till allt det fina hörde på nytt att besättningarna fick  
lufta och kämpa med alla segel ombord. Vissa oldtimers 

laddade med spinnaker extremely oversized och skar sig 
fram på den lätta länsen på morgonen. De med genua 
och fock kunde på kryssen sydvart testa vilket segel som 
drog duktigast och de med code-segel eller asymmetriska 
försegel kunde njuta av skön skjuts på upploppet med 
halvvind in i mål. 

Succé som vanligt för
NORDIC YACHTS OPEN

forts. 

AV: CURT GELIN.  
FOTO: LASSE EKLÖF. 

Den minsta deltagande segelbåten, en C55. FarEast 28 R SWE 117, knep andraplatsen.



Igen bjöds vi som var med på ömsom svag, ömsom ökande vind, sol i början, mulet 
på upploppet. Lite kylslaget var vädret, men inget regn kom förrän på kvällen. Vilket 

var precis som Pia Hultgren spådde på skepparmötet. Till och med Pias prognos om 
vindriktning och styrka slog in - precis på klockslaget! 

Till deltagandet hörde förstås - som vanligt - att få prata slag, taktik och trim till 
middagen på Bullandö Krog. Stämningen var på max och bekräftade att de verkliga 

vinnarna i Nordic Yachts Open 2017, var de som kom på upplägget - Jimmy Hellberg 
och Mats Runström. Och de förnyade formatet med ”disco tills ingen orkar mer”.  
Den delen gillade alla glada med krafter kvar. Övriga törnade in, nöjda över ännu en  
dag med det bästa i livet - segling, snack och god mat.

Ni som inte var med, bör veta att krögare Magnus serverar en meny som mättar 
svultna seglare. På hamnplan fick vi skärgårdswienerkorf  från Wermdö Delicious 

när vi beslagit seglen och öl från Samuel Adams. Till förrätt fick vi kräft - och 
räkskagenröra på hembakt mörkt rågbröd, mixsallad och syltade tomater. Varmrätten 
gick vi sånär i spinn av - ugnsstekt majskyckling, mustig rödvinssås, smålökar och 
champinjoner serverade med timjanscrème och potatispuré. Och - som vanligt - var 
trimmet på serveringen på topp - på bara några minuter fick alla maten på bordet.

Vad sker då 2018 med Nordic Yachts Open? Beroende på framgången, skräms 
arrangör Mats Runström med att han kanske måste begränsa deltagarantalet,  

han befarar att hamnplatserna på Bullandö inte ska räcka till. Men den sortens 
bekymmer brukar lösa sig, i nödfall får vi som deltar gå torrskodda från båt till båt 
mellan bryggorna.

Men likväl, vill du vara säker på att segla skönt och äta gott lördag 8 september,  
så anmäl dig så snart snön tinat till sjunde upplagan av säsongens sällskapligaste 

segling - Nordic Yachts Open 2018. Ta med din kära eller nära, din bror eller syster, 
kompis eller konkurrent, far eller mor, son eller dotter, Bry dig inte väder och annat 
lördag 8 september, släpp loss och var med om segling som nöje.

Resultaten anslogs på www.nordicyachts.se bara minuter efter målgången. Den flinka 
förmågan förklarar varför Seglarförbundet utsåg arrangerande Värmdö Jolleseglare 

till årets klubb 2016. 

28 29

Leff Dahl och Ola Degerfors i F18 Gardio med SRS 1,33 vann 
med 11 minuters marginal.

Elsa Dolk styrde, pappa Jonas trimmade och visade hur väl 
NYO fungerar - ung som gammal är med.

Petra Källhed och Martin Olsson var nöjda med femte platsen  
i sin Albin Nova Cappucino.

Alla typer  
av segelbåtar 
deltar...

O
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Välkommen till Stockholm Marin. Vi finns på två av  skärgårdens  bästa 
säljlägen – Bullandö Marina på Värmdö och Saltsjö Pir i Nacka.

Köpa eller sälja båt?

B U L L A N D Ö  M A R I N A      S A L T S J Ö  P I R

B Å T F Ö R M E D L I N G

www.stockholmmarin.se

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 båt människor som har över 40 års erfaren het 
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.
samarbetspartNers
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ONSDAGSEGLINGAR

• Gratis för alla deltagare.

• Anmälan senast kvällen innan online på simplesignup.

• Alla är välkomna; full crew, DH, solo, oerfarna, proffs..

•  Vi försöker även hitta frivilliga skeppare/båtägare som 
kan tänka sig ha nybörjare/intresserade ombord för 
att testa på. Hör av er till svanberg_per@hotmail.com 
om ni skulle kunna tänka er ha lärlingar ombord på 
onsdagsseglingarna.

•  6 onsdagsseglingar på våren och 6 seglingar på hösten  
är planerade. 

• DATUM VÅR: 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6 samt 13/6.

• DATUM HÖST: 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9 samt 26/9.

• Handikappsystem: SRSp

•  Olika teman för varje kväll. Riggtrim, segeltrim, 
besättningsarbete, short handedmanövrar, 
däcksutrustning, full crewmanövrar mm mm. 

•  Halv jaktstart pga att det minimerar avståndet mellan 
första o sista båt. Jaktstart underlättar även för de som 
seglar short handed då det inte blir så trångt i starten...

•  Vi fördefinierar ett antal banor för olika vindstyrkor  
och vindriktningar och använder befintliga märken/öar 
för att eliminera tidskrävande banläggning. Val av bana 
publiceras innan lunch samma dag.

• Start och mål definieras av östra sidan av Djuröbron

•  Varje båt rapporterar egen målgångstid med foto på 
GPS plotter som laddas upp på nätet om man vill ha sitt 
resultat dokumenterat

• 1,5 – 2h (lite kortare på hösten när det börjar skymma)

•  Middag med genomgång av dagens tema på Bullandö 
krog för de som vill. Vi försöker få stöd från krogen i form 
av subventionerad mat för alla deltagare el liknande.  
Vi ”abonnerar” deras övervåning och kan då i lugn och ro 
gå igenom dagens ”findings.”

•  Utvärdering i slutet av juni för ev småjusteringar inför 
höstens seglingar.

•  Reklam och information kring detta kommer primärt 
finnas på: NO-CREW.se samt NO-CREW forum på 
Facebook.

•  Det kommer även finnas en Fareast28R ”Picador” 
tillgänglig för de tjejer och ungdomar (upp till 25 år) 
som har kappseglingsvana och vill ta steget och testa 
shorthanded. Mer om detta på båtmässan..

Hej alla! 
Nästa säsong är vi några stycken som tänkt dra igång  

onsdagsseglingar på Kanholmsfjärden i Stockholm med start och mål  
Djuröbron. Tanken är att formatet skall vara superenkelt och  

gratis för alla intresserade med olika teman varje gång (segeltrim,  
besättningsarbete etc). Vi vill även använda detta format för  

att underlätta för intresserade utan egen båt idag att få testa på  
alt om man har egen båt, men tycker tröskeln är för stor att anmäla sig  

till en riktig kappsegling direkt. Så här har vi tänkt:

Kontakta Per Svanberg på svanberg_per@hotmail.com  
om du har frågor eller funderingar på detta!

Väl mött!

Eskaderklubben Tobis, som startades 1997, är en segelklubb som varje sommar  
organiserar en eskadersegling. Klubbens ändamål är att främja långsegling och  

ett trivsamt båtliv. Ett sammanfattande motto är ”Mot nya spännande mål”.

Varje år ordnar vi en eskadersegling, såkallad ”Tobisflykt”, vanligtvis två veckor i juli,  
för det mesta i nordiska farvatten, där 5 – 10 båtar brukar delta. Vi varvar seglingarna med  

restaurangbesök, guidade visningar och utflykter – och förstås trevligt umgänge i hamnarna.

Eskadermål de gångna åren har varit segling i Finland, Estland, Lettland, ”svensköarna”  
i Rigabukten, Polen, Nordtyskland, Danmark, Bohuskusten, Norska sydkusten, Höga kusten och Skottland.  

Sommaren 2018 går eskadern genom Saima kanal till operafestivalen i Nyslott (Savon-Linna) i Finland.

Medlemsantalet ligger omkring 41 personer och 15 båtar är registrerade. 

I sommareskadrarna kan gästande båtar, som ännu inte är medlemmar, delta.  
Gästerna kan sedan, om intresse finns, söka medlemskap i klubben. Om du delar våra intressen  

och är nyfiken, hör av dig till klubbens ordförande ”Ledartobis” ledartobis@tobiseskader.se. 

ESKADERKLUBBEN TOBIS  
VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR.

ESKADERKLUBBEN TOBIS www.tobiseskader.se



Båtuthyrning
www.rtc.se
info@rtc.se
08 - 57145900

SEGLING- OCH KONFERENSEVENEMANG 
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD.

Vinnare av 
utmärkelsen:

”Årets upplevelse-

företag 2017.” 

på Värmdö företagargala.

•	 Flytbryggor
•	 Fasta	bryggor
•	 Y-bommar
•	 Bojar
•	 Sjötransporter
•	 Bryggreparationer
•	 Underhåll

Unna	din	båt	en	ny	
brygga	till	sommaren!

Kontakta	Robert	Vikarby	för	offert.
08-737	03	07					www.bullandobryggan.se

Vi	bygger	bryggor	på	beställning.

Öppet fr.o.m 1/5: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00     Lördagsöppet 14/4–26/5: 10:30 - 14:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • www.brohallmarin.se

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

BÄTTRE SÖMNLÖS 
ÄN STRÖMLÖS?
Fråga oss, vi har det mesta inom batterier.

Fr o m 1/4-2015 skall båtar med WC och direktutsläpp i sjön utrustas 
med WC-tank och däcksutsug. Fråga oss om råd och offert.

Vi stöldmärker utombordsmotorer  
och båtar med Securmark. Pris 1.490:-

Med nästan dubbelt  
energi-innehåll och samma mått.

 AGM 75Ah batteri från 1.675:-
2.510:- 1.675:-
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                              BÅTBESIKTNINGAR

CONNY ZETTERBERG

08-57145315

0709-261509

www.zetterbergmarin.se

Radarnavigering
Radar ombord, men osä-
ker på avändningen? 
Vi hjälper dig rätt.

Manövreringsträning
– 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.

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.

Utbildning för dig med motorbåt

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

På bilden:
Björn Langbeck

Vi öppnar till Påsk 
och alla helger i April.  

Från och med den 15 Maj 
håller vi öppet varje dag.  

 
Välkomna!

Bullandö Handel & Sjömack

Välkommen till en av skärgårdens bästa butiker! 
 Livsmedel, frukt och grönt, bröd, glass och godis. 

08-571 450 58
   Öppettider:

I sammarbete med:

30/3 -   6/ 5     10.00-16.00
  7/5  - 24/6        9.00-18.00
25/ 6 -  5/ 8        8.00-20.00
 6/ 8  - 26-8        9.00-18.00



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

Generalagent för Elan & Fareast Boats

NORDIC YACHTS OPEN
A DOUBLE HANDED RACE

Bullandö Marina : Lördag 8 sept : 2018
(Anmälan öppnar i Maj på vår hemsida!) OPEN 2018

NYHET! 
Vi smygstartade 2017, men inför 2018 erbjuder vi nu företagsevent och andra typer av 
seglingar med vår fl otta av nya, moderna och inspirerande FAREAST 28R!  
I våra FAREAST 28R erbjuder vi aktiv segling på riktigt för alla ombord. Varför inte 
konferera, luncha eller fi ra med en regatta middag i anslutning till din seglingsaktivitet 
på härliga Bullandö krog.?! Kontakta oss så skräddarsyr vi din aktivitet. EVENT

NYHET 2018!


