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LEDARE
Bullandövänner,
Tidigt på morgonen den 21 januari gick jag uppför backen till kontoret
med portföljen i hand och en känsla av overklighet. Vad höll jag på med?
Var det verkligen rätt att lämna trygga Försvarsmakten efter 10 år som
yrkesofficer och ta klivet ut i det ”civila mörkret”? Efter att ha blivit väl
bemött av mina nya kollegor satte jag mig ner i ”Fredriks stol” och blickade
ut genom fönstret över marinan på alla båtar och de mycket vackra
omgivningarna. -Jo, detta kommer jag nog att kunna leva med tänkte jag.
Sedan dess har jag inte hunnit tänka mer på mitt val. Inbrott i PVC-tältet,
två dagars vattenläcka där hela företaget var ute och grävde, möten med
glada Bullandöföretagare, samtal med härliga båtägare och framför allt att
försöka tanka över Fredriks snart 44-åriga erfarenhet av företaget till mitt
huvud… Jag stormtrivs efter bara sex veckor!
Jag växte mer eller mindre upp på marinan på somrarna när jag var liten
och bodde då hos farfar Lasse och farmor Maggan. Jag klippte gräs, målade
skyltspadar, plockade disk på krogen och sålde glass i affären. Senare som
lastmaskinsförare, hamnkapten och uthyrare på RTC. Jag har även haft
båt på marinan sedan 2003. Först en IF som jag anser vara en av de bästa
segelbåtarna man kan ha och sedan 10 år tillbaka en Delphia 28 som är en
riktigt bra lättvindsbåt. Jag hoppas att mina erfarenheter på marinan och
och erfarenheter från seglingen kommer att hjälpa mig på mitt nya jobb.
I år fyller Bullandö Marina 50 år! Så det är några år sedan de första bojarna
lades ut vilka blev grunden till denna fantastiska anläggning. Detta måste
ju så klart firas! Boka in 24–25 augusti i era kalendrar för då kommer vi
tillsammans med övriga Bullandöföretagare att slå på stort. Musik, god
mat, tävlingar och allmän Bullandötrivsel utlovas!
Mitt nya jobb innebär även att jag får äran att bli chefredaktör för
Bullandö News, vilket känns väldigt spännande. I detta jubileumsnummer
kommer vi att högtidlighålla jubileet och skildra den spännande historien
bakom marinan. Dessutom har Curre Gelin seglat ner till Dalarö där
han lagt till och spatserat runt i den pittoreska skärgårdsidyllen och även
ett besök på det beryktade Dalarö skans gjordes, där Curre slås av de
historiska vingslagen.
Vidare skildras 2018 års Nordic Yachts Open där 119 tävlande båtar gjorde
upp om förstaplatsen under sällskapliga former. Vi ska även få följa Björn
Bertofts båt som enbart drivs av vinden, solen och vattnet på sina seglatser!
Jag ser verkligen fram emot den nalkande våren då det ska börja vårrustas
med båtarna och livet som åter kommer till marinan. Då ska det bli
extra roligt att få träffa alla båtägare som kommer ut och förbereder för
säsongens kommande äventyr.

Trevlig läsning och
välkomna till en ny säsong
med oss på Bullandö!
Carl Johan Broms
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I år verkar våren redan nu i februari göra framfart och de första
båtägarna har redan varit ute och börjat pyssla med sina båtar. Isen ligger
dock kvar i viken och som traditionen påbjuder så brukar vintern komma
tillbaka lite nu och då under vårvintern, så att isen kommer nog att
ligga ett tag till. Första sjösättning är satt till 17 april under påskveckan.
NY PALLNINGSPOLICY 2020
Vi har beslutat att på sikt fasa ut privat
båtpallning och enbart erbjuda hyrstöttor. Det
främsta syftet är att arbetsmiljön blir bättre för
vår personal som slipper hanteringen av tunga
vaggor. Det blir också enklare både för marinan
och för båtägare som då slipper att leta efter bortsprungna
vaggor och stöttor som orsakar förseningar vid sjösättning.
Dessutom kommer det att frigöra mer yta som skapar
renare och snyggare planer som då går att använda till
annat såsom parkeringar. Den nya pallningspolicyn kommer
att börja gälla 1 januari 2020 och utfasningen kommer att
ske stegvis under 2–3 år. En mer detaljrik plan kommer att
presenteras i upptagningsnumret.

MILJÖKRAV PÅ TBT-FRI
VERKSAMHET 2020
Arbetet med saneringen fortsätter och vi
jobbar mot kommunens mål att bli TBTfria 2020. Under vintern har ett 70-tal
båtar sanerats och Båtvårdsspecialisten
väntar nu på varmare väder för att kunna börja måla.
I dagsläget bedöms det vara ca 120 båtar kvar.

BULLANDÖ MARINA FIRAR 50 ÅR!
Den 24–25 augusti firar vi grundandet av marian med en
helg fullspäckad av aktiviteter så boka in detta i kalendern.
Mer information om detta kommer att skickas ut i ett
separat utskick.

STOCKHOLM MARIN – NYTT REKORD IGEN?
Stockholm Marin kan i år skryta med nya fina
golv efter att minkarna flyttat ut förra året.
Försäljningen i år har också tagit fart med 15
sålda båtar redan i februari och man räknar med
att slå ett ”försäsongsrekord” på ca 30 båtar.

PROBLEM MED WEBBKAMEROR I MASTEN
Vi har under vintern fått problem med våra
webbkameror uppe i masten och det är många
som har hört av sig. Det verkar dock bli ett
längre projekt då de måste bytas ut och nya
skeppas från Japan.

BULLANDÖ KROG ÖPPNAR 6 APRIL
Krogen öppnar upp igen i början av april med
två utvilade krögare som i år lovar mer grönt
och närodlat på menyn. I övrigt har det blivit
lite småförbättringar under vintern med bland
annat en ny fräsch ismaskin.
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BROHÄLL MARIN
På Brohäll Marin är det bråda dagar
där de större jobben med motorbyte
och större plastarbeten börjar
bli klara inför säsongsstart.
De eftersöker fortfarande minst två
nya medarbetare i form av tekniker
som ska avlasta i verksamheten.
Under våren har de även installerat
ett nytt ordersystem för att göra det
mer effektivt och för att dra ner på
pappersanvändandet.

NORDIC YACHTS FIRAR JÄMT
I februari firade Nordic Yachts
10år! Firandet fortsätter under
hela året och kulminerar med årets
upplaga av Nordic Yachts Open
som går av stapeln lördagen den
7:e september. Ännu en glad nyhet
är att agenturen för Grand Soleil är tillbaka i Nordic Yachts
stall. Stort grattis i dubbel bemärkelse!

MER PLATS FÖR GLASSFABRIKEN
Madeleine på Glassfabriken laddar i Florida
för en ny säsong och övar på nya smaker
men en medtagen glassmaskin. Innan
öppning ska hennes uteservering breddas
med drygt en meter, vilket skapar mer
utrymme för alla glassentusiaster.

SAILING EVENTS
FIRAR OCKSÅ
Ännu en jubilar på marinan
är Thomas Forsberg som firar
15 år med sitt Sailing Events!
De har sedan starten seglat
över 30 000 gäster runt om
i skärgården med Bullandö
som bas. - ”Det är nog bara
Vaxholmsbolaget som slår
oss” säger Thomas skämtsamt, - ”men de seglar ju inte…”
Företaget söker nu efter fler båtar över 45 fot med skeppare
som kan börja köra lite charter.

SHIP SHAPE
SERVAR STÅENDE
Ship Shape utökar i år sin verksamhet
med att erbjuda sina kunder service på
stående mast. Detta gör det enklare för
kunder att efter sjösättning kontrollera
sin rigg av proffs. Dessutom är de
nyblivna återförsäljare till Elvströms sails
och kommer även att erbjuda kapellservice. Mer info finns under hemsidan.

BULLANDÖ
HANDEL & SJÖMACK
Annelie jobbar nu på för fullt
för att iordningställa inför
säsongsstart och har i år
köpt upp ett extra stort lager
av båttillbehör. Personalen
tycker även att det ska bli
spännande att testa deras
nya kassasystem!

TYMAR BYGGER UT
Tymar växer så det
knakar och i år har deras
lokaler byggts ut med en
tillbyggnad på 76 m2.
I övrigt strömmar jobben
nu in och det märks att
säsongen är i startgroparna.

NYA
BRYGGOR
Efter orkanbyarna i fjol när bland annat
H-bryggan knäcktes, har det nu beställts
nya pontonbryggor som ersätter de
gamla H och I och kommer att vara
på plats i april. Dessutom byter vi ut
bryggdäcken på bryggorna O och P
om då kommer att få ett rejält lyft.

BULLANDÖS IT-EXPERTER
Teubit, våra IT-experter på
marinan med kontor på
baksidan av båthallen, sedan
2016, jobbar på alla sina
projekt. Bland annat hjälper de
till med IT-projekt och tekniska
lösningar ombord.

RTC HYR UT
EXOTISKT
Lotta på RTC erbjuder
nu nya spännande
destinationer i utlandet.
Vad sägs om Malta,
Madagaskar eller Bali?
Hon eftersöker även
fler båtar för uthyrning
i Sverige veckorna 28– 33.

KOMMUNALT VA
En stående punkt i Bullandö News!
Länsstyrelsen beslutade
i december att kommunen skulle
ta över driften av vår anläggning
vid årsskiftet 2019–2020. Detta är
dock överklagat av kommunen och
frågan processas vidare i systemet.

BULLANDÖBRYGGANS KVALITETSBRYGGOR
Robert på Bullandöbryggan snickrar vidare på nya
projekt. Denna vinter byter han till exempel däcksvirket
på O- och P-bryggan.
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SJÖCirkulär2019
SÄTTNINGS

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

SJÖSÄTTNINGSTIDER
• TIDIG SJÖSÄTTNING

17 APRIL – 30 APRIL

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

1.

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

2.

Häng ut FENDRAR

3.

Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering
och förtöjning

• MELLAN SJÖSÄTTNING

2 MAJ – 16 MAJ
• SEN SJÖSÄTTNING

23 MAJ – 30 MAJ

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

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

DIN SJÖSÄTTNINGSTID 2019
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt
ska sjösättas bestämmer vi ca 1 månad före resp.
bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid kan du
sedan se under ”Mina bokningar” på hemsidan eller
kontakta oss. Vi kommer även att maila uppgift om
sjösättningstiden till dem som har meddelat oss sin
mailadress.

Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att
bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna
kylvattenslangar mm. För de båtar som marinan
har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag
kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka.
Bogsering inkl. förtöjning vid bryggplats:
570:– < 4 ton och 645:– > 4 ton. Om vi inte hinner
med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid
sjösättningskajen.

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

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

2244

on
Stig Båtss
80 90
070 -70

K 100 / EJ HAMN

PLATS

MINST 4 FENDRAR!

2244

Stig Båtsson
070 -70 80 90

K 100 / EJ HAMNPLATS

2 FÖRTAMPAR
KLARA I BRYGGAN

Komplettera med: din BRYGGPLATS
alt. EJ HAMNPLATS
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BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste
den ändå vara avtäckt på sin sjösättningstid.
Flyttnings-/extra sjösättningskostnad debiteras oavsett
om båten flyttas eller inte. 4 ton: 815:–, 8 ton: 990:–,
12 ton: 1300:–, 16 ton: 1740:–. Om båten inte är avtäckt
och båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens
bekostnad och risk.

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

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

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND

OBS!

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

BOTTENMÅLNING

OBS!

Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg
användas på båten. Färgen 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

• Städa båtens vinteruppläggningsplats
innan sjösättning.

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

• Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter
sjösättning.

PALLNINGSMATERIAL

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

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

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie
sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning vardagar 9–16:
Torsdag 2/5, torsdag 16/5, torsdag 23/5, onsdag 5/6,
torsdag 13/6, onsdag 19/6.

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

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

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

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

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

forts.
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INFÖR HÖSTEN

ELUTTAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

BRANDSKYDDET

Busshpl

Vattenverk

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

Seglarbyn

Grind

• Använd godkänd jordad elkabel.

Grekland
PVC-hall

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

Spolplatta

Båthall
Marinelektronik

Mastskjul 1 o 3

Riggservice

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

Spolplatta

Maskinhall

• Du ska enligt villkoren har fungerande
brandsläckare lättåtkomligt ombord.

Mastkran 2

Mastskjul 2
Kontor

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

Kapellmakeri

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug
Båtuthyrning
Båtförsäljning

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

Avlopps
reningsverk

Miljöstation
Spolplatta

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

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

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:

112
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HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2019

BASTU- OCH DUSCHAR

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

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

HAMNKAPTENER

DYKSERVICE

Hamnkaptener som är klara inför säsong 2019 är
Olle, David och Simon.

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 6 juni
t o m 25 augusti är hamnkontoret öppet alla dagar
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

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

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

SUGTÖMNING AV TOA-TANK
Fr o m 1 april 2015 är det lag på septitank i båt ska
sugtömmas. Pump-out stationer finns vid sjömacken,
vid kaj 5, kaj 6 och vid J-bryggan.

LATRINTÖMNING

BRYGGPLATS 2019
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar.

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

Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut!

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.

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 akterförtöjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled.
Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid
förtöja för storm!

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

JOLLAR

KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET
OCH TILLFARTSVÄGEN!

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

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE
Hur ofta kontrollerar du dina brandsläckare? Se till
att brandsläckarna fungerar och är lättåtkomliga om bord
”innan olyckan är framme”!

2019
50 år
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DÄR DE STORA
FJÄRDARNA MÖTS

DALARÖ
AV: CURT GELIN.
FOTO: CURT GELIN & DALARÖ TURISTBYRÅ.

Mellan Mysingen och Jungfrufjärden strålar
fyra farleder ihop till smala Dalarö Ström.
Antalet fyrar, prickar och holmar gör passagen
ganska spännande och det är alltid en lättnad
att se Pitholmsknall, Hummelkläpp och
Dalarö Fyr. Väl genom är det fint att lägga
till i det gamla lots -och tullsamhället Dalarö
med schweizervillorna, badhotellet och
skärgårdens finaste museum. Som final kan
man ta en sväng till mystik och historik på
1600-talsfästningen Dalarö Skans och fundera
på om gamle Greve Moltke hade rätt i att
skratta inför åsynen.

M

in segling till Dalarö var en förevändning för en
sväng söderut och samtidigt hälsa kompisen
Janne, som drev Dalarö Skans förra året. På
försommaren kryssade jag ut från Bullandö och efter
Stavsnäs blev det precis som i Lasse Berghagens visa
”Vi lättade mot Dalarö i morgonens första bris, att
följa vinden kändes rätt på något vis. Det blåste upp
på Nämdöfjärden, vår fart var jämn och god och då,
just då, blev jag ett med ditt rike”.
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P

å Nämdöfjärden friskade sydvästen, men kursen
bar fritt Franska Stenarna, Mariagrundet,
Fjärdhällan och gav som alltid med en F njutning.
Vid Pitholmsknall, blev det bondkryss i Dalarö Ström,
men motor, nej inte gärna. Efter några snäva slag
blev det äggtilläggning mot gästbryggan, som visade
sig vara en skvalpig ponton.

F

em timmar från Bullandö, väl seglat, sade Janne
när han mötte med färska fralla i näven. Han
tyckte jag skulle spana in Dalarö Skans, men för att
komma ut till fästningsön blev det dock motorbåt,
som han skaffat för att frakta folk till skäret med
skansen. Att lägga till med segelbåt hade knappast
fungerat såg jag för kajen är hög, sydvästen ligger på
och mooringlinor är vanskliga att fiska upp.

V

äl iland knatade vi uppför en halvbrant gång,
genom en tvåmetertjock port i stenmuren och
ner i ett rymligt valv med bar. Att se en bar, var
en överraskning, men det hör ihop med att Dalarö
Skans är till för bröllop, konferens och fest för folk
som söker en plats med mystik. Vilket de får de
med råge tänkte jag av dunklet, stengolvet, de små
ljusinsläppen och stämningen.

Dalarö från sjösidan.

D

et går att ana varför Dalarö Skans för ett par
hundra år sedan kallades för ett helvete av
de som blev förlagda hit. Enligt historien bestod
besättningen av ”bassar” som varit krigsfångar i
Ryssland, de fick tjänst på skansen som en sorts
tröst, eller som förvisning? säger sentida skildrare.
Sant eller osant vet ingen, men mannarna lär ha
haft dåligt med mat, ont om ved, inga vapen och
inte ens halm i britsarna.

M

ed tanke på förhållandena kan skrönan
stämma att den omtalade surmulne greve
Moltke ska ha skrattat en andra gång i sitt liv,
vilket var när han såg Dalarö Skans. Den första
var när han såg Vaxholms Fästning. Mot den
bakgrunden förstod han kanske att inte heller
fästningen vid Dalarö kunde stoppa fienden,
eftersom även den var föråldrad när den stod klar
efter nästan 30 års byggtid.

E

nligt historien beställde Gustav II Adolf
bygget under stormaktstiden på 1600-talet.
Men hans byggmästare Erik Dahlberg dömde ut
Dalarö Skans som ”miserate och ynkelig”,
beordrade förstärkningar och ombyggnader. När
ryska flottan gick till anfall i början av 1700-talet,
säger en del källor att anfallet av det skälet
misslyckades, andra att fienden tog sig förbi och
brände i skärgården ända fram till Baggensstäket,
där ryssarna till slut stoppades och drevs tillbaka.

D

alarö Skans öde finns kort beskrivet på
informationstavlor vid den gamla vackra
Stenvillan. i den kan 15 – 20 personer övernatta,
om man kontaktar årets krögare och samtidigt
bokar upp sig för en middag. Och vill man
veta mer om fästningen och insupa sjöhistoria,
är det gamla granna Tullhuset med museum
rätt ställe.

E

fter besöket i baren på skansen måste
resten av fästningen inspekteras.
Snart kom vi upp i det runda tornet med
golvbrädor av nyare slag, inte gamla och
breda som i andra fästningar. De sägs ironiskt
ha ersatt de ursprungliga, som var ruttna
och inte hade klarat rekylerna från kanonerna.
Historien vill ha det till att inte ens
kommendanterna på Dalarö Skans, klarade
att vara stationerade på platsen, de föredrog
att fjärrstyra med brev och telegraf från
Stockholm. Måste de bo över, sägs de ha tagit
in på tullstationen på Dalarö eller ståndsmässigt
på närbelägna Sandemars slott.

I

nte heller för min del kändes Dalarö Skans
inre inbjudande och snart gick jag ut i solen
och ljuset igen för att få luft, lite distans och
fundera på vad som ska ske med denna kronoholme,
tillika byggnadsminne, som ägs och förvaltas av
Statens Fastighetsverk.

forts. nästa sida
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Från railside i en Folkbåt kan m
in den gyttriga, gemytliga lotsb

Utsikten är fin från fästningsgården med
Stenvillan och farleden i bakgrunden.
Dalarö Skans byggdes under 30 år, men blev ändå underkänd som försvarsfäste.

E

n höjdpunkt på 1980-talet var musikkvällar med
storheter som Lill Lindfors och Arja Saijonmaa.
Sommaren 2019 ska musiken igen ges plats, säger
den nye ”kommendanten ” Fredrik Hedin. Han tänker
dock inte ha någon servering utan vill ha sällskap
som förbokar. Den meste kändisen på Dalarö Skans
2015 – 2018 var Martin ”E-Type” Eriksson, men han
uppträdde inte, utan arrenderade fästningen för
festverkskamhet. Han kroknade dock på att vara
ö-krögare varpå ”kommendant” Janne tog över.
Men även han kroknade och sålde till årets ö-värd.

S

cenen som Arja och Lill sjöng skönt på, står kvar
i sydvästsluttningen nedanför fästningen och om
årets arrendator har tur med vädret, kan kombinera
bröllop och fester med musik på skäret, blir Dalarö
Skans på nytt värt för musikroade att lägga till på.

A

nnars kanske någon med känsla för konst
skapar ett litet museum till Anders Zorns minne.
Han seglade till Dalarö Skans en sommardag på
1880-talet för att måla naket med fästningen som
bakgrund, men solen gick i moln, det blev kyligt och
modellen ville inte klä av sig. Hon fick gåshud av den
ruskiga fästningen, skroderar Lars Westman i sin och
fotografen Reijo Rusters goda bok Inomskärs.

E

fter ett par timmar var jag nöjd med Dalarö
Skans och fick skjuts iland för att gå runt i idyllen
Dalarö. Jag började med att spana in samhällets
forna medelpunkt Societetshuset. Vid mitt förra
besök hade båtkonstruktören Håkan Södergren
och hans dåvarande köpt det ståtliga 160-åriga
huset med snickarglädje och stora rum, i hopp
om att förvandla det till en fantastisk bostad. De
fick festverksamhet i huset på köpet eller halsen,
beroende på hur man ser saken och efter att ha
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ordnat bröllop i mängd och ständigt oroat sig för
brandfaran, kroknade Södergrens och avslutade eran
med fester.

O

mbyggnationen höll på att sluka mer än vad
produktive Håkan fick in för alla fina båtar han
ritade och med visst vemod såldes huset. Idag är det
privat och i prima skick, så som det anstår ett hus
med klass i en fashionabel ort som Dalarö. Kunde
väggarna berätta, hade det varit stort att få höra hur
det var när August Blanche höll tal här, få säga god
dag till Anders Zorn och se kulturkändisarna slå runt
på tiljorna på 1860-talet.

M

in spaning fortsatte från macken och fiket
vid Hotellbryggan. Men som van vid Maddes
goda mackor och kaffe på Bullandö, var ställets
stil inte värt besöket och snart gick jag vidare.
Trots lördag i mitten av juni, sol och varmt, var
båttrafiken ganska gles. Ornöfärjan anlöpte och
avgick, W-båtar och taxibåtar kom och gick, en annan
motorbåt passerade och några segelbåtar. Desto fler
turistbilister sökte sig ner till Hotellbryggan, men fick
vända, för ingen parkering finns vid hamnen sade
skyltar vid vändplanen.

G

ästbåtar hittar enklare plats, de kan trycka
stäven mot kajen intill hotellbryggan för en kort
tilläggning, eller ligga longside på pontonbryggan
efter skolskeppet Ariel. Man får bara som sagt vara
beredd på skvalp från fartglada motorbåtsfarare.
Bäst ligger man runt hörnet, i Askfatshamnen.
Därifrån har du två vägar till samhället, en grusgång
och över en brant sluttning, eller runt åsen, mot
bron vid motorbåtskanalen på plan mark och till
huvudgatan Odinsvägen och bästa chansen att börja
se alla se fina hus på Dalarö.

man spana
byn.

Dalarö Kyrka ligger längs stråket ner till
hamnen, är liten och rogivande.
Askfatshamnen är bäst för besök och bjuder på både kvällsol och skön sandstrand.

M

itt val blev rakaste vägen - över åsen ovanför
hamnen via trappor och andhämtningsavsatser.
Första stoppet blev Lotsberget med ljugarbänk och
utsikt över Dalarö Ström, tätbebyggda Jutholmen,
Dalarö Skans och Ornö. Här spanade lotsarna
efter skepp att visa vägen genom Dalarö Ström och
de bör ha haft fullt upp med tanke på hur snårig
leden är. Lite längre bort ligger Amerikaberget, där
Dalarös tullare spanade efter skepp. Två utkiksställen
berodde på att lotsar och tullare, som på andra
ställen längs kusten, inte alltid kom överens.

L

otsplatsen på Dalarö drogs in 1969, även om
båtarna låg kvar längre. Innan dess var Dalarö
en stor station i skärgården, läget gav tät trafik och
krävde enligt rullor från Lotsverket 71 man - en
lotsålderman, 14 mästerlotsar, 23 sekunda lotsar
och 10 lotslärlingar i tjänst 1852. Men tullarna var
ännu fler, 89 man passade på sjöfarten till och
från Stockholm. Deras uppgift var att se till att
utländska skepp förtullade lasten innan de fortsatte.
Visitation kallades systemet och låter likt senare
tiders ”svarta gänget” som svartklädda tullare fick
heta när de slog till.

D

e många tullarna förklarar varför att tullhuset
är stort, i tegel och pampigt. Symbolvärde och
myndighetsutövning ingav respekt. När Tullen lades
ner blev det ståtliga huset först pensionat, sedan
magasin och logement. För 20 år sedan flyttade
turistbyrån och Dalarö Museum in. En god krog finns
också i huset och ett hemtrevligt kafé i trädgården
med bra utsikt över Dalarö Ström.

L

ots och tull skapade välstånd, tjänstemännen
byggde hus, en del rejäla, som de hyrde ut till
sommarfolk och när förmöget folk förstod charmen
med Dalarö, byggde de stora villor i schweizerstil

med verandor, spröjs och utsirningar. De finaste
ligger längs stranden från Fiskarehamnen bort till
sydvästudden.

F

ör att smutta på atmosfären, kan man gå till
Fiskarehamnen, som är båtparkering idag,
inga fiskebåtar syns längre. En ny vågbrytare
pontonbrygga är på gång och om något år kanske
även vi gästseglare kan lägga till mitt i Dalarös goda
miljö. Fortsätta strövande upp i byn, går dock inte,
staket och grindar stoppar. ”Brandgata” var den
enda genvägen från hamnen jag fann och gav
reflektionen att även på Dalarö står strandrätt och
allemansrätt mot varandra.

O

avsett, är Dalarö njutbart och för det kan
besökare tacka ättlingarna till lotsarna och
tullarna, som månar mycket om husen. En hel del
tjusiga nyare hus finns också, flertalet påtagligt
påkostade, så att besökare förstår varför Dalarö är
hett för mäklare med lust för flotta objekt. 15 – 20
miljoner har hus sålts och köpts för i samhället.

M

yllret vid Hotellbryggan och på Odinsvägen
kostar dock inget. Där samsas flakmoppar
med sprättiga SUV:ar, SL-bussar med turistbussar,
blåställsfolk med kostymklädda, fastboende med
ryggsäckspensionärer, flybridgekryssare med
styrpulpetare, inflyttade torghandlare med inbodda
grönsakshandlare´, nyblivna bagare med etablerade
ICA-handlare.

F

ör egen del lättade jag i den ljusa junikvällen
för en skummande slör över fjärdarna hem till
hamnen vid Everts ängar. Väl förtöjd och med
en liten nattjamare i magen kom ron i kroppen,
jag kröp jag till kojs och törnade in till klucket mot
klinken i min kära F. O
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BULLANDÖ M
Resultatet av en vision

50 år efter att idén om en marina på Bullandöhalvön föddes, kan man
kalla den för en vision och grundaren Lars Broms för entreprenör.
1967 fanns dock knappast de etiketterna på framsynt företagande,
men Lars/Lasse Broms hade köpt Bullandö Gård, var seglare och blivit
ägare till den vackra viken mellan Simpströmmen och Älvsala.
Det blev starten för dagens Bullandö Marina.
AV: CURT GELIN. FOTO: FAMILJEN BROMS. FLYGBILD: TEUBIT AB.

Lasse Broms till rors på sin ”Gadfly” i yngre dagar.
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Här styrandes sin sista segelbåt,
Baltic Queen II, som var med
om många äventyr i bland annat
Västindien.

MARINA 50 ÅR
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S

Sagan om en marina på Bullandö började en vacker
vårdag 1967 med att Lasse och Margareta Broms
kom till Bullandö som spekulanter på ett nytt ställe
att bo på. Deras gård utanför Järna i Södermanland
skulle exproprieras när E4:an drogs fram och som
seglare ville de igen bo nära vattnet och vackert.

på vattnet intill macken, vilket lät roligt, Flotten sjösattes och den drev jag i många år och togs senare
över av driftiga Madeleine Gustafsson. En flytande
båtique var dock inte idealet, minkar byggde bo under
golvet och drog upp fisk, kom vi på när det började
lukta. 2009 ersattes Flotten av en riktig butik på land,
Pir 19, som blev Nautiska Magasinet och nu är Sea Life.

Ryktet om en ny modern marina en timme med bil
från Slussen, skapade snabbt större efterfrågan än
antalet båtar som fick plats i viken. Vintern 1976
byggde Lasse Broms då ut med hela 600 båtplatser
Margareta Broms minns: Vi bodde vid Ytterjärnafjärden till totalt 1 000. Hamnen muddrades och Gunnar
Andrén, som anställts 1974, utsågs till varvschef
och visste att Bullandö Gård var till salu. Det fanns
för att ta hand om allt det praktiska. För att finansiera
fler intressenter för gården, som byggdes av min
utbyggnaden, såldes delar av Bullandöhalvön,
morfar Åke Pauli som sommarvilla. Men vi ville
vilket inledde nästa steg i Lasse Broms idé om en
bo vid vattnet, bjöd bättre och gården blev vår. Vi
riktig marina – en by för seglare. 1977 såldes 132
var unga, hade just fyllt 40, och eftersom Lasses
seglingsintresse, var större än att driva lantbruket på stugtomter och 1998 ytterligare 39 tomter ovanför
Bullandö, ville han prova med båtplatser i Hemviken, hamnen. De senare blev Bullandö Seglarby, där den
trivsamma tätbebyggda byn med välartade hus och
idag Klubbviken.
ringlande grusvägar, kan stilla en husdrömmares
längtan efter ett njutbart nybygge i skärgården.
Med åtta bojar i viken annonserade han 1968 i
Svenska Dagbladet och när många ringde, insåg han
Lyckat, kan båtfolk också tycka om alla hus och
att båtplatser var värt att satsa på. Redan nästa år,
byggnader på marinan, eller viken vid Everts
1969, bestämde han sig för att bygga ut, köpte två
Ängar, som en båttidning etiketterade Bullandö.
pontonbryggor och erbjöd vinteruppläggning. Det
Deras spanare lade till för en natt, vaknade på
ledde till att fler ville ha plats på Bullandö och för
morgonen till doften av nybakat bröd och sniffade
att ge dem service, inköptes en sjömack, som också
sig fram till Bullandöboden. Där inhandlades
fungerade som hamnkontor.
färska frallor, nybakade kanelbullar och tillbaka i
sittbrunnen avnjöts stillheten. På den efterföljande
– I början tyckte jag att Bullandö var långt ut och
bryggvandringen blev intrycket gott, spanaren föll
mörkt på vintern, enda ljuset var en röd lampa på
för husen och byggnaderna i rött med svarta knutar,
radiomasterna vid Stavsnäs. Men när vi hade reparerat upp huset, byggt 1906 och ritat av en av den tidens taknockarnas vinklar, längsbrädorna på bryggorna
och inte minst de öppna bryggorna, som var en
bästa arkitekter Carl Westman, började jag trivas.
Det var trevligt med alla djuren som gick på ängarna. välkommen kontrast till de låsta i hans klubbhamn.
Lasses plan gick ut på att ge Bullandös båtägare
bra service och för att börja, tyckte han att en liten
affär skulle vara bra och lät bygga en liten bod på
udden intill macken, den fick heta Bullandöboden.
– Det var självklart att sköta den. Vår ena dotter Ylva
och jag åkte tidigt på morgnarna och hämtade varor
i Korkmans affär i Fagerdala, där bussen stannade.
Vi packade upp varorna, vägde mjöl, gryn och frukt
och expedierade kunder genom en lucka, det var en
rolig tid. En regnig sommar frågade kunder efter
regnställ och gummistövlar och jag kom på att utöka
sortimentet, men Lasse med sin blick för service,
tyckte inte att jag kunde stå i boden hela tiden,
det var dags att anställa personal.
– Istället föreslog han mig att öppna en liten klädbutik
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Intrycken ledde till hopp om plats på Bullandö, varpå
Lasse Broms undrade: Nå, vad har du för båt? När
svaret blev Folkbåt i trä, kontrade han med ett gott
skratt som var hans signatur: Självklart! En sådan har
vi också haft. Välkommen! Tack vare det goda skrattet
guppar sedan länge en fin Folkbåt på marinan.
Margareta Broms: Johan och Fredrik lärde sig segla
i Stjärnbåt och sedan i en Folkbåt, som även jag
var med i. 1967 köptes båten ”Gadfly” in med
”Broms-flaggan” i topp som sedemera blev företagsloggan Segling var ett trevligt sätt för familjen
att umgås på och det fortsatte med barnen och
barnbarnen i de större båtarna, som Lasse köpte
och döpte till Baltic Queen.

Mot slutet av 1970-talet tog Lasse Broms planer på
en fullvärdig marina allt fastare form. Det innebar att
han bekostade en ny väg och förmådde SL att flytta
ändhållplatsen från Fagerdala till Bullandö. Sedan
1976 far bussen till eller från Slussen och utnyttjas
särskilt av utländska båtar, som byter besättning
på Bullandö.
I syfte att öka behållningen med att ha båt på
Bullandö och få fler besökare på marinan, byggdes
Bullandö Krog 1979. Igen i form av ett välritat hus
av marinans arkitekt Jan Ståhl. Även innehållet, i
meningen god mat var viktigt, ansåg Lasse och fick
Wermdö golf-krögaren Bruno Simonsen med Heinz
Glöckner som kökschef att arrendera. Det draget blev
särdeles lyckat och ökade Bullandös rykte ytterligare,
Bullandö Krog hamnade på krogkartan. Det arvet för
Magnus Johansson och Julle Ljunggren vidare sedan
1999 och har den äran för dagens njutning. Under
åren har, förutom döttrarna Ylva och Jacqueline, även
många av barnbarnen Broms sommarjobbat där.

Bojförtöjning på nybyggd brygga.

”Bullandöboden” i begynnelsen.

Båtar på svaj i viken.

Södra udden där affär,
hamnkontor och krog finns
idag. Flaggstängerna med
"Bromsflaggan" var tidigt uppe!

Vy norrut mot berget där
kontoret idag ligger till höger
och Brohäll Marin till vänster.

”Bullandöboden” med vy mot
sydväst.

1989 blev det tillåtet att ha kvar
masten på efter upptagning.

Margareta Broms med sonson
Carl Johan, mars 2019.

”Flotten” under sina glansdagar.

Ett företag som kom till tidigt på Bullandö är
RTC-båtkontakten. Rolf Tony Carlsson började
19 68 med att hyra ut båtar och att förmedla
begagnade båtar i Torpet, huset ovanför busshållplatsen. Rolf flyttade ner på marinan 1987 till en
flotte, som 2010 blev dagens hus. Idag driver en
ofta leende Lotta Rogner RTC med hyrbåtar på
övervåningen, medan Stockholm Marin med Claes
Widelund håller till på nedervåningen och säljer
årligen över 200 begagnade båtar
Men mesta familjeföretagaren på Bullandö
är Göran Brohäll med Brohäll Marin. Han tog
med sig firmanamnet från pappa Per Brohälls
konstruktionsbyrå och lärde sig betydelsen av god
service under Albin Marins stora tid. För att ta hand
om båtar och motorer bättre byggdes Varvshuset
1985 och som de sedan 1992 hyr och nu styrs mot
framtiden av nästa generation Brohäll – Peter.

1989 blev ett märkesår för Bullandö Marina i och med
att segelbåtar började vinteruppläggas med masten
på. Den servicen blev populär direkt och uppskattad
för att slippa stress med att masta av och på. Idag
står 64 procent med masten på.
1991 och framåt ville många lära sig segla och som
svar etablerade sig Båtägarskolan på Bullandö. Ett
nytt hus byggdes för Sten Ramberg och skolchefen
Michael Moore. När allt fler kunde kryssa, gippa och
lägga till, avtog efterfrågan och huset i rondellen togs
över 2008 av R8-seglarna, Elin Wanselius och Stefan
Ackermann. De sydde och lagade kapell, men blev
trångbodda, varpå framåt skepparen Thomas Forsberg
flyttade in med sin firma Sailing Events.
Ständig utveckling och kvalitetshöjning av Bullandö
Marina har alltid stått på programmet. Detta fortsatte
i oförminskad fart när Fredrik tog över rodret och blev
VD 1994. Att öka kvaliteten och attraktionskraften för
marinan samt att skapa en marin atmosfär blev hans
ledstjärnor. Trogen den tanken byttes år 2000 alla

forts. nästa sida
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lätta flytbryggor till egenproducerade i trä och betong.
Goda erfarenheter ledde 2002 till att en hela 220
meter lång vågbryt-ande betongponton för G-bryggan
kom till.
För att minska båtplatskön fördjupades hamnen
2005 genom muddring och sprängning. Nu tillkom
ytterligare två bryggor med 150 bryggplatser
och totalen blev hela 1 400 båtar, vilket med rätta
motiverade mottot ”Ostkustens mesta Marina”.
Ytterligare två drivna företagare på Bullandö är Tymar
Marin med Mats Ek och Nordic Yachts med Mats
Runström, som båda etablerade sig 2009. Mats med
Tymar sätter in och får fart på elektronik, medan
Mats med Nordic Yachts säljer nya segelbåtar från
Kina, Slovenien och nu även Italien.
Mastkran vid dagens hamnplan.

Inte fullt lika synlig, men skarp i sitt gebit, är
Robert Vikarby med Bullandöbryggan. Du som vill
ha extra bra flytbryggor bör spana in vad han kan.
2010 blev ett märkesår på Bullandö med bygget av
Sjömagasinet på hamnplanen. Magasinet fick samma
fina skärgårdsstil som allt annat på marinan och
in flyttade Bullandö Glassfabrik med gott kaffe och
italiensk gräddig glass. Otaliga sorters Gelato lärde
sig Kenneth Erlandsson och Madeleine Gustafsson
att göra åt längtande seglarbarn och deras minst
lika sötsugna föräldrar. Ostkustens bästa kanelbullar
serveras också i fabriken.

De första spadtagen. På kullen i bakgrunden står
idag Varvshuset - Brohäll Marin.

Bullandöboden, anno Margareta och Ylva 1968,
fortlever som Annelis Affär, formellt Bullandö Handel.
Annelie Ter-Borsch med maken Lasse tog över affären
1996 och för ett sortiment värdigt en skeppshandel.
En annan följd av marinans önskan att ge seglare
smidig service är att Jan och Lotta Hird fick ja direkt
2011 när de ville starta riggservice med sin firma Ship
Shape. De bör för övrigt tituleras riggmästare och
rekordhållare för alla båtar de riggat på och av.

Påmastning under sent 60-tal.

När Fredrik Broms efter 43 års väl förrättat värv
och lagom till 50-årsjubileet har lämnat över till sin
brorson Carl Johan, tillika Lasses och Margaretas
sonson, ligger planen fast - att bli så mycket bättre
varje år. För en Bullandöbåtägare svag för traditioner
och familjeföretagande, berör det att en tredje
generation Broms nu har rodret. O
Många ton sten har fått grävas och sprängas
bort genom åren. Vy norrut mot ladugården.
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Nordic Yachts Open
AV: CURT GELIN.
FOTO: HANS HIMBERT, LASSE EKLÖF.

Nyttopriser i all ära, men elektrisk spänning
uppstod på Nordic Yachts Open 2018 när en bil
lottades ut. Inget var sagt, men ska sanningen
fram, nådde arrangör Mats Runström, förr
reseledare i Zell am See, inte hela vägen fram
i att få ein Auto som pris. Ägaren till bilfirman
på skidorten frågade honom: Wo bist du, was
willst du? Men skickade i alla fall upp en
sprillans ny Porsche Carrera - i modell...
Bland de 119 båtarna som startade, blev sjuåriga
Anna Lundevall med mamma Kristina i fina Mälar 22
Colibri tolva, vilket visar hur förträffligt segling på
två fungerar och att mottot för NYO stämmer fullt ut
segla med din son eller dotter, din fru, sambo eller
pojkvän, din pappa eller mamma, ung som gammal.
Nordic Yachts tillhör kategorin lyckade arrangemang
med vädret, tempot, stämningen och antalet
deltagare. Säsongens sällskapligaste segling
seglades 2018 för sjätte året och blev som vanligt
enligt Pias (Hultgrens) prognos, behaglig temperatur
och vänliga vindar, Pia lovade på skepparmötet
lättande dis, vrid klockan tolv från syd till sydväst och
vindökning till 4–5 m/sek. Och precis så blev det.
Vinnare 2018 för tredje gången blev Albin Nova
Cappucino, nu med nye ägaren Ola Barthelson och
hans gast Max Tollquist. Även 2016 och 2015 vann
Cappucino och med tanke på att även tvåan var
en Albin Nova, Team Mobline med Pär Lindforss
och Nadine Kugel, och att en tredje Nova, Larus,
med David Israelsson och Mårten Blixt, bärgade
sjundeplatsen, kan konstateras att Nova går bra
relativt sitt SRS-tal. Norlinklang från 1981, står sig
än med andra ord.
Snabbast på seglad tid var trimaranen Hummingbird
med Johan Grim och Fredrik Lönnegren på tiden
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03:32:16. Näst snabbast var en annan trimaran,
Picaroon med Niclas Heurlin och Henrik Högberg
på tiden 03.51.00. Mer anmärkningsvärt var att
Bullandöbåten Kaui med Anna och Per Svanberg,
en Fareast 31 också seglade på 03.51.00. Lika
snabbt med en enskrovare som med en flerskrovare
händer inte ofta, men visar vad ett piggt par kan
prestera. Flest båtar av samma typ samlade Fareast
28R. Tio startade, bland dem jordenruntkappseglaren
Kattis Svedjefält med Anna Engbrink, som först på
målrakan blev omseglade av klassmästaren Andreas
Emmoth och Markus Lagerquist.
Som vanligt startade alla båtar enskilt. Gemensam
start ingår inte i receptet för Nordic Yachts Open
för att undvika dramatik i starten och underlätta för
ovana kappseglare. Starttiderna räknas ut i förväg
och först i mål ska vinna. Likväl räknas tiderna om
ifall vinden blir starkare eller svagare än tänkt. Så
skedde 2018, varför en del båtar, bland annat enda
Folkbåten, halkade ner jämfört med ordningen i mål.
Banan om 24 M gick igen från Djuröbron, runt
Röko på Kanholmsfjärden, runt lysbojen Göken,
runt Franska Stenarna, vidare via Trollharan och
Torskkobben tillbaka till Djuröbron. Vi som varit
med på NYO tidigare, var bekanta med banan och
gladde oss åt goda 2–3 m/sek redan på morgonen.
Den ökade till 4–6 m/sek på Nämdöfjärden,
samtidigt som solen sken skönt, vilket passade
många förträffligt.
Mindre kryss 2018, hindrade inte att det gällde
att segla klokt, att inte gå för nära Runmarö eller
holmarna på upploppet och få sämre vind. Inga
incidenter, inga hårda ord vid möten eller rundningar
inträffade, trots dasspappersavstånd vid Trollharan.
Sådant ökar nöjet med att vara med på säsongens,
enligt min mening, sällskapligaste kappsegling.

Spinnakers ger vinnande
segelföring.

Mats Runström med hans
Sofia Olofsson surfar fram
i halvvind med gennaker.

Arrangör Mats Runström håller
låda med seglingsledare Kristina
Wiktander Broman.

Trevligt mingel på hamnplan
där det bland annat bjuds på
varmkorv.

På kryssbog söderut mot
rundningen av ”Franska
stenarna”.

RESULTAT FINNS PÅ WWW.NORDICYACHTS.SE

Vinnare genom åren.
2018 Albin Nova Cappucino Ola Bartelson
och Max Tollqvist. 125 anmälda
2017 Ulf Dahl Ola Degerfors F18. 118 anmälda.
2016 Albin Nova Cappucino Martin Olsson
och Ulf Olsson. 109 anmälda.
2015 Albin Nova Cappucino Martin och Ulf Olsson.
92 anmälda.

Anna 7 år blev 12:a med
mamma Kristina.

Sällskapligheten är ett resultat av att arrangör
Mats Runström laddar. Hans Sofia och syster
Annika serverade varmkorv från Värmdö
Delikatesser och öl från Samuel Adams på
after-sailen. De delade ut påsar med rosa luva,
reklam och Bullandö News. Även det faktum
att regattamiddagen och hamnavgiften ingår,
gör Nordic Yachts Open till ett rappt koncept
i kappseglings sammanhang.
Ovanligt med NYO är också att bara första pris
delas ut, alla andra priserna lottas ut. 2018 fick
deltagarna block från Seldén, skot från Robline och
Benn’s, vinschhandtag från Harken, mec-check av
Brohäll Marin, jätteplotter från Tymar Marin, riggkoll
hos Ship-Shape, middag för två på Bullandö Krog,
rabatt vid båtköp hos Stockholm Marin och rabatt
på Gransegel. Så många fina priser är vaket och
gör ihop med tempot, stilen, skratten, stämningen
att NYO svingat sig upp till en ”måste vara med
på kappsegling”. Det beror därtill på smidig
seglingsledning av Kristina Wiktander Broman från
Värmdö Jolleseglare, årets arrangör 2016.

2014 Onyx Mirage Jonas Stenbeck och
Thommy Sundström. 79 anmälda.
2013 Onyx Mirage Jonas Stenbeck och
Tommy Sundström. 59 anmälda.
2012 HKR Refanut Fredrik Wallenberg
och Anders Lewander.
Bästa mixade besättningar genom åren.
2018 Pär Lindforss och Nadine Kugel, Albin Nova
2017 Jonas Dolk med dotter Elsa, Farr 31
2016 Jonas Dolk med dotter Elsa, Farr 31
2015 Pär och Pia Frimodig Lindforss, H 35.
2014 Mats Runström och Isabelle Lindsten, Elan 350
2013 Mikael och Annelie Widmark, Arcona 430.

Med tanke på allt lyckat med NYO är det bra att
vara med i år och vara på när anmälan för 2019
öppnar. Starten går 7 september, men bekymret
är att hamnplatserna och stolarna på Bullandö Krog
inte räcker till. Anmäl dig direkt med en av dina
unga, någon du håller av eller med en kompis.
Eller byt med din skeppare i andra regattor.
Ulf Aronsson, med sin 35 fots mahognymöbel,
gastade på min F i lackad furu, ett byte som gör
att fler classics kan väntas i år. O
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Möte och intervju med en av mina stora idoler – skepparen
Dee Caffari på ”Turn The Tide On Plastic” när vi sågs på
Volvo Ocean Race i Göteborg. Foto: Jana Julian.

”My young crew
is very aware of
the plastic situation
and want to be part
of the change,
because they
know it is for
their children.”
Dee Caffari, Skipper on
Turn the Tide on Plastic
/Volvo Ocean Race

L

Björn Bertoft med Smaragden Johanna, S209. Foto: Jana Julian.

L
ong story short: Höggravida Hanne och jag
köpte en Smaragd S209, ny från varvet, hösten 1991.
Både son och dotter stuvades in i förpiken mer eller
mindre direkt efter födseln. De växte upp med flytväst
och utan mantåg. Vi njöt av skärgården, blåbären
och det enkla livet. Båten såldes till en god vän och
norsk seglare 2001 men jag kunde inte låta bli att
köpa tillbaka den 2017.

Att byta ut inombordaren till en ny fossilmotor var
inget alternativ. Jag vill ju njuta av Smaragden med
mina barn och eventuella barnbarn. Bara tanken
av att sitta med ett barnbarn i famnen och starta
en dieselmotor för att njuta av stillheten på havet går
fett bort.

Nej, vi har eldat på i typ 100 år utan att tänka på
konsekvenserna. Jag kände att jag är skyldiga alla
kommande generationer att ställa om till ett
På 90-talet sorterade man inte plast. Bensin och
hållbart liv här och nu och helt sonika betala vad
diesel ombord var lika självklart som vatten. Havet
var ständigt blått och gröna alger kan jag inte minnas den omställningen kostar. Prioritera om, göra bättre.
Det kan inte anses klädsamt att jag jämrar mig över
att vi upplevde. Skarvar hade vi inte hört talas om
att en elmotor är dyrare än en fossilmotor.
men vi minns ejdrarna – och yes, vi stortrivdes på
Tesla har bevisat att det fungerar på land och skakat
Bullandö:-).
om hela den globala bilindustrin. Jag kände att jag vill
testa och bevisa att det funkar även på havet.
Jag tänkte det var en hyfsat hållbar segelbåtsidé att
Efter att jag tok-googlat elmotorer fastnade jag
lägga en vinter på att renovera en befintlig båt och
senare låta mina vuxna barn ärva den. Så fick det bli. för Torqeedo. De var världsledande på eldrivna
utombordare. 8–10 hästar ger bra tryck i en Smaragd
(34 fot, 2,2 bred, 3,2 ton). Ett komplett elsystem
EN TESLA PÅ HAVET
Idag smolkas ju vår 90-talsidyll av klimatkriser, plast i motsvarande 8hp hette i deras sortiment: Cruise 4.0
FP – For sailboats up to 4 tons.
haven, algbälten, fiskdöd och koldioxid.
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VI GJORDE EN

Tesla på havet
TEXT: BJÖRN BERTOFT. FOTO: BJÖRN BERTOFT.

Joshua från USA vid rodret. Han hade aldrig 100% sol, vind och vatten.
seglat förut, vi kände inte varandra och han
skaffade sitt första pass för att resa ut ur USA
och segla med från Riga till Helsingfors.

I ett samtal med deras säljare fick jag veta att den
kunde generera ström tillbaka till Litiumbatterierna
när jag seglade över 4 knop – så kallad hydrogenerering. Att samma motor laddar upp sina egna
batterier gjorde mig helt lyrisk. Tänk att vara helt
självförsörjande av el. Det är ju till och med ännu
smartare än Tesla.
HEMSEGLINGEN BLEV ETT MILJÖPROJEKT
TILLÄGNAT UNGDOMEN
Båten skulle seglas från Oslo till Bullandö. Grovt
räknat 800 distans. Men upprymd av elmotorn och
som laddade sig själv ville jag göra ett större avtryck
än att bara segla hem båten. Projektet 100% Sun
Wind Water föddes och jag sträckte ut hemfärden till
2000 sjömil via så många länder jag kunde få till.
Jag ville skapa uppmärksamhet och inspirera båtfolket att tänka hållbart. Fick med mig fina moraliska
partners som stöttade idén och projektet med
ovärderlig kunskap, sköna tips och vänliga priser.
Resultatet blev en segling genom tre hav och via
sju länder. Jag bestämde mig även för att tillägna
resan för kommande generationer och forskning.
Alltså bara ungdomar ombord och med något
forskningsprojekt på agendan. Via marinforskaren
Marcus Ericson i San Diego fick jag kontakt med
Professor Martin Hassellöv på Göteborgs Universitet.
Markus designar mikroplast-trålar som tål farter runt
i 4–8 knop. En sådan hade Martin och den kunde
jag få låna. Vips så blev seglingen ett citizen-science
projekt med kompetent guidning i ryggen.

Det blev 2500 sjömil, tre månader på havet, via
sju länder.

AVSEGLING FRÅN OSLO DEN 5 JUNI
– THE WORLD ENVIRONMENTAL DAY!
Jag trodde jag skulle spricka av stolthet när
konteramiral Louise Dedichen från The Royal
Norwegian Navy kom i sin fina uniform till Aker
Brygge på pressvisningen och klev ner i sittbrunnen
för att plombera min landströmsladdare. En mer
grandios ”sign-off” på mitt miljöprojekt kunde jag
inte drömma om. Louise tryckte till plomben med
ett leende, en värmande kram och ett lycka till.
Ingen mer landström – nu fick all el produceras av
oss själva.
Solen sken och tre grymma ungdomar hoppade
ombord de första benet söderut. Nora från Oslo
hoppade ombord en timme efter hon fått inbjudan
via sms från hennes kompis som av en slump gled
förbi på bryggan tidigare samma dag. Det började
perfekt.
Vi passerade Drøbak och Fredrikstad. Sen vidare
söderut mot Kosteröarna med barnen Julie och
Johannes ombord. Vi testade mikroplasttrålen en
första gång och fick till ett prov på norskt vatten.
Sjömilen rullade på, elmotorn var fenomenal men
hydrogenereringen fungerade sisådär. Mätutrustning
som installerats för att rapportera förbrukning och
laddning till Torqeedo i Tyskland gav oss tveksamma
data och utvecklingsfolket var bekymrade.
Tillsammans med svenska agenten KGK gjorde de allt
de kunde för att bistå med support. Efter att de låtit
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Sista gänget ombord. Alex från Kina, Eddy från Uganda och Eli och Axel från
Stockholm. Foto: Johan Boström.

Otippat,
spontant och
superkul. Ett
gäng från
Columbia
och svenska
Alexandra
hängde med en
dag och trålade
mikroplaster
utanför
Sandhamn.

byta pod-motorn i Skärhamn, uppdatera batterier
i Långedrag och byta styrenhet i Kiel så gick det
lite bättre men stötvis. Hade jag satsat på fel häst?
Var tekniken inte klar eller gjorde jag något fel? Vi
hade inte tid att vänta på mer teknikfix så jag drog
vidare och sparade på ström. En smaragd seglar bra
in och ut ur hamnar så det var lugnt. Nu efter att
seglingen är avklarad har jag bjudits in av Torqeedo
för att medverka vid vidareutvecklingen av deras
hydrogenerering.
RÄTT SOMMAR
Solcellerna och solugnen kunde inte valt en bättre
sommar att låta sig testas på. 25 grymma ungdomar
mönstrade på och av i strid ström. Jag fick sällskap
av erfarna seglare och totala noviser. Några kände
jag sen de var små, andra hade jag aldrig sett eller
träffat. De kom från Sverige, Norge, Danmark, USA,
Colombia, Ryssland, Uganda och Kina. Jag älskade
varje minut av deras sällskap.
Vi träffade och intervjuade miljöforskare,
världsomseglare, hamnkaptener och massor av
båtfolk. Vi var med på Volvo Ocean Race och deras
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Fin support från den Kungliga Norska Marinen. Kontraamiral Louise Dedichen
på besök ombord på Aker Brygge i Oslo för att plombera landströmsladdaren.
Foto: Sigurd Haug.

Ocean Summit i Göteborg, vi ”demade” elmotor,
mikroplasttrål och solugn på Match Cup Sweden
i Marstrand och på båtmässor i Helsingfors och i
Gustavsberg. Vi gjorde en extra stöt i Riga och Tallinn
kring ett EU-projekt som utvecklar marinor i Estland
och Lettland. I en marina fick vi ett mikroplastproffs
som båtgranne på ena sidan och en giftfri bottenfärgsexpert på den andra. Intervjuade såklart båda.
Bra flyt på havet liksom.
Jag är glad för alla möten men måste erkänna att
lyckligast är jag över att fått träffa och intervjua min
idol Dee Caffari – skipper på Volvo Ocean Race-båten
Turn The Tide On Plastics. Hon seglade för United
Nations, analyserade förekomst av mikroplaster
i världens största hav och rekryterade en ung
besättning med 50/50 tjejer och killar. Kände mig
som en hyfsat värdig kollega om än i nano-format
jämfört med henne.
Vi seglade drygt 2500 sjömil till slut. Eddy
från Uganda slog pålsteken när vi la till vid
Riddarholmskajen i Stockholm den 5e september.
Mission completed. O
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AKTARUTA

RUTT:
Oslo-Fredrikstad-Göteborg-Århus-Kiel-KöpenhamnChristiansö-Borgholm-Visby-Riga-Tallin-HelsingforsÅbo-Mariehamn-Stockholm.
DISTANS:
2560 sjömil – 5 juni till 5 september.
BÅT:
Smaragd S209, byggd 1991, renoverad 2017–2018.

Den planerade rutten på 2000 sjömil. Vi hann dock passera 2500
sjömil innan vi la till vid Riddarholmen i Stockholm den 5 september.

MOTOR/EL:
Torqeedo Cruise 4.0 (8hp) och 2 st. 24V/3500Wh
Litiumbatterier.
ÖVRIG EL:
Fasta och portabla solceller och ett blybatteri.

SKEPPARE:
Björn Bertoft

FAST ELUTRUSTNING:
Navigation, kommunikation, belysning, kylskåp.

PARTNERS:
Torqeedo, North Sails, KGK, Benns, Erlandssons,
SeaBoost, Lidköpings Båtsnickeri.

SÄKERHET:
Utrustad enligt World Cruising Club Safety
Equipment Regulations.
CREW:
Klara, Erik, Nora, Jana, Johannes, Julie, Martin,
Oscar, Amalie, Linn, Clara, Johan, Carro, Dessi,
Rickard, Joshua, Elena, Alex, Juanda, Yansen,
Jenny, Alexandra, Eddy, Alex och Eli.

AMBASSADÖRSSKAP:
Eco-Sailing Ambassador för Estland och Lettland.
Ambassadör för SeaBoost giftfri bottenfärg.
Inbjuden som utvecklingspartner för Torqeedo.
Imponerad och tacksam kund i samarbete med
aktiva partners listade ovan.
PRESS:
https://www.100sunwindwater.com/singlepost/2018/10/13/Some-useful-media-coverage
HEMSIDA OCH BLOGG:
www.100sunwindwater.com
SOCIALA MEDIER:
Facebook, Instagram, Youtube
KONTAKT:
bjorn@bertoft.com

Öppet sommarsäsong

nästan alla dagar, från april till oktober
se hemsidan

Musikkvällar på bryggan
juli - augusti

Festvåning

upp till 96 gäster

Julbord från skärgården
i december

SEGLING- OCH KONFERENSEVENEMANG
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD.
v
Vinnare a n:
e
ls
utmärke elseplev
”Årets up 2017.”
företag
argala.
på Värmd

ö företag

OC V
H I HA
FL R
AK B
M ÅT
OP
ED

Låt oss skapa
värme i stugan!

• Kanalrenoveringar
• Öppna spisar ♦
• Kaminer
• Kakelugnar ♦

• Skorstenar
• Många års erfarenhet
• 12 års garanti
på kanalrenoveringar

Kontakta oss för offert! www.lagaskorsten.se | 0727 10 22 07 | 08-10 22 00

Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

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

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

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

Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

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

På bilden:
Björn Langbeck

Lugn...

Vi är ditt fullservicevarv på Värmdö!

Måndag - Fredag 08:00-16:00 • Lördagsöppet: 13/4 - 25/5 10:30-14:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

@brohallmarin

Båtuthyrning
www.rtc.se
info@rtc.se
08 - 57145900
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PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA

Välkommen till vår brygga.
Vi finns på bästa säljläget i Stockholms
skärgård – på Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är passionerade båtmänniskor med 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. Vi finns även på stockholmmarin.se
och nås på 08-571 451 20.
S A M A R B E T S PA R T N E R S

stockholmmarin.se

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

Öppet helger fr.o.m 1/4

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

Bullandö Handel & Sjömack

08-571 450 58
Välkommen till en av skärgårdens bästa butiker!
Livsmedel, frukt och grönt, bröd, glass och godis.
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Öppettider:
1/4 - 5/ 5
6/5 - 23/6
24/ 6 - 4/ 8
5/ 8 - 25-8

10.00-16.00
9.00-18.00
8.00-20.00
9.00-18.00

59°18.024 N
18°38.930 E

Bullandö Marina Kaj 3
Bullandövägen 30,
139 56 Värmdö
info@ship-shape.se

VI SERVAR DIN RIGG!
www.ship-shape.se

RIGGVERKSTAD - JUSTERING - BESIKTNING - MOBIL RIGGSERVICE - MASTFÖRVARING - NY MAST

ALLA NYHETER och mer info om våra tjänster på
NY WEBBSIDA eller på plats hos oss i verkstaden
VANT - STAG - MANTÅG - WIRE - ROD - PRESSNING AV ÄNDSTYCKEN PÅ VAJER - SEGEL - KAPELL

SailPoint
TÅGVIRKE - SKRÄDDARSYDDA - SPLITS - FALL - SKOT - TRIM - TALJOR - KASKADER - HÄCKSTAGSLÖSNINGAR
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NORDIC YACHTS AB - Bullandö Marina - 139 56 Värmdö - T. + 08 570 22550 - M. +46 (0)70-7478866 - info@nordicyachts.se - nordicyachts.se

