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Bullandövänner!
Nu är det snart dags för sjösättning igen och mitt första år på marinan har
fullkomligt ”swishat” förbi. Året har varit mycket lärorikt, stundom utmanande
men överlag mycket roligt! Att sätta sig in i en verksamhet så mångfacetterad
som Bullandö tar sin lilla tid. Fastighetsfrågor varvas med frågor rörande
båtplatsers bredd och rekryteringsarbete blandas med utbildning i hur ett VA-verk
fungerar. Då är det skönt att ha ett bra lag runt omkring sig och det tycker jag
att vi har där även Bullandöföretagare och båtägare är till stor hjälp för att göra
verksamheten ännu bättre och vassare!

BULLANDÖ
NEWS
A NSVA R IG UTG IVARE
CARL JOHAN BROMS
C H E F R E D A KTÖ R
CARL JOHAN BROMS

I april är det även 100 år sedan marinans grundare Lars Broms, min farfar,
föddes. Jag måste medge att hans ”galna” tanke om att bygga en marina
på södra spetsen av Bullandö i slutändan var en väldigt bra idé som har
skänkt mycket glädje och båtlivskvalitet genom åren.

S ÄTTN IN G, R EPRO OC H TRYCK
B R A N D FA CTO RY A B

I detta nummer kommer vi att få följa med Bullandö-skepparen Linda Lindenau
på sin seglats jorden runt med båten Peristera, en Oceanis 473. I drygt tre och
ett halvt år var hon ute tillsammans med ett gäng olika kvinnliga besättningar och
fick uppleva allt från soppatorsk på Atlanten till hur det är att handla i Polynesien.

GR A F IS K F OR MGIVARE
Y VONNE FLÜGEL

En annan Bullandö-äventyrare är Joakim Brantingson som när världsläget
tillåter ska kvala in till Mini-Trans Atlantic Race 2021. Om det går vägen ska han
ensam segla över atlanten i en sex meter lång båt utan modern utrustning eller
ens semi-modern såsom toalett eller pentry! Segla över Atlanten i ett skal alltså.

O M S L A G S B I LD
L A S S E E K L Ö F, W W W.YA C HTP H OTO.S E

Vår journalist Curre Gelin har även varit runt i vår vackra skärgård och i detta
nummer tar han oss till den gamla sommaridyllen Öregrund där han vandrar runt
bland de historiska sommarvillorna. Som vanligt får vi en uppdatering hur Nordic
Yacht Open gick i höstas.
En stor nyhet är också att sista mars anställs Bullandös nya hamnchef vilket känns
väldigt spännande. Vem är han och vad har han gjort i sitt liv tidigare? Gillar han
båtar? En klargörande intervju med David Holgersson finns längre fram i numret.

H E MSIDA
W W W.B U L L A N D O M A R I N A.S E

UTG I V ES AV BU L L A N DÖ M A R I N A A B

Missa inte heller att boka in 22 augusti i era kalendrar för då blir det
Bullandö swimrun, klassiska båtar i gästhamnen, livemusik och annat skoj
då Bullandödagen går av stapeln!

13 9 5 6 VÄ RMDÖ

Med detta sagt önskar jag er trevlig läsning och att båtsäsongen 2020 blir en
riktigt bra säsong. Om drygt en månad är den första ordinarie sjösättningen så
då blir det full fart härute. Vi får hoppas att coronan håller sig borta!

KUNDSERV ICE@BULL ANDOMARIN A.SE

Välkomna ner i sjön!
Carl Johan Broms

TE L 0 8 - 571 452 10

UTK O M M E R 2 G G R/Å R I 4 000 E X
BULLANDÖ MARINA AB

VAD HÄNDER PÅ

BULLANDÖ?
AV: CARL JOHAN BROMS. ILLUSTRATIONER: JAN-OLOF STÅHL

Redan nu i mitten av februari ringer båtägare om extra tidig sjösättning då isen
i stort sett har lyst med sin frånvaro i år. Det måste vara något slags rekord! Den stora
propellern som ska hålla det isfritt i vår vinterhamn vid G-bryggan har alltså fått jobba
väldigt lite i år och bara varit igång någon dag eller två. Vi får se om kung Bore
hinner titta förbi alls innan första ordinarie sjösättning som är satt till 16 april. Det har
även blåst mycket under vintern och vi har en toppnotering på 26,8 m/s i januari.
MILJÖKRAV PÅ TBT-FRI
VERKSAMHET 2020

I år är det sista året att sanera
sin båt från TBT. I höstas var
blästerfirman Allblästring på
Bullandö och sanerade 25 båtar med gott resultat.
Vissa av båtarna kommer sedan Lillfinn AB att
måla fina i vår. Se till att boka sanering inför upptagningen. Om ni gör det själva – meddela oss
och se till att följa våra miljöregler!
UNDERMÅLIGA WEBBKAMEROR
I MASTEN

Våra webbkameror har spökat
hela vintern och vi kommer nu att
ta nya tag med nya kameror som
förhoppningsvis pallar trycket uppe i masten.
BULLANDÖ KROG LADDAR
BATTERIERNA

Krögarna har under vintern laddat
sina batterier med skidåkning och
surfing för att kunna kicka igång
säsongen den 4 april. De har även hunnit klä om
sina soffor och byggt en ny sittbänk vid krogens
södra brygga för lite skönare häng i solen.
BULLANDÖDAG
22 AUGUSTI

Förra årets jubileumshelg gav
mersmak och den 22 augusti
anordnar vi en Bullandödag
med diverse aktiviteter. Mer
information finns på sid 26.
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STOCKHOLM MARIN SÄLJER
MER UTAN IS

För våra båtförsäljare har säsongen
redan rivstartat och i mitten av
februari hade de redan sålt 11 båtar
och intresset verkar vara stort. De söker nu
sommarjobbare!
BROHÄLL MARIN BYTER GENERATION

Brohäll hälsar att den tredje
generationen nu har tagit över rodret
på firman! Peter med personal
välkomnar alla kunder in i ett nytt
decennium och lovar att arbeta stenhårt för att lösa
alla tänkbara båtbekymmer! Firmans grundare Göran
Brohäll fortsätter sin roll som kunskapskälla. Ett
stort lycka till!
KOMMUNALT VA TILL
BULLANDÖ 2022

Värmdö kommunen blir huvudman
för VA-nätet på Bullandö i juni
2022. De ska gräva ett nytt VA-nät
vilket innebär att vårt gamla nät från
70-talet kommer att pensioneras.
PALLNINGSPOLICY 2020

Den nya pallningspolicyn har nu börjat gälla
och processen kommer att pågå under ett
antal år. Vi blev också lite hårdare i våra bedömningar
vad gäller pallning i dåligt skick och inte når upp till
kraven. Vi förstår att detta för vissa kan upplevas
frustrerande och irriterande men vi är övertygande
att detta är till det bättre i det långa loppet.

SMARRIGA SMAKER PÅ
GLASSFABRIKEN

GRANSEGEL/BENNS SERVAR
MAST OCH SEGEL

Med inspiration från Florida
har Glassfabriken i år utökat
sitt smörgåsutbud med läcker tonfisk. Nya smarriga
glassar kommer också serveras och nu testas även
mixade smaker i olika kombinationer. Det är bara att
gå dit och avgöra smarrigheten själva!

Vi tackar Janne och Lotta på Ship
Shape för sina år här på Bullandö!
Vi välkomnar Gransegel och Benns Mast & Rigg som
nu tagit över verksamheten som även kommer att
öppna ett komplett segelmakeri. Enklare reparationer
kommer att ske på Bullandö medan större
reparationer tas hand om på ”det stora loftet”.

NYTT OCH FRÄSCHT HOS
BULLANDÖ HANDEL

Bullandö Handel har i år bytt ut sina
kylar och frysar till nya fräscha som
klarar av allt hårdare reglering. Mackens
stora dieseltankar ska även renoveras då
insidorna ska få ett nytt plasthölje för att kunna hålla
tätt i framtiden.
TYMAR JOBBAR EL

Tymar har både ökat i personalstyrka och i lagerkapacitet då
jobben strömmat in, vilket innebär
en högre servicenivå för kunderna! De ser en trend
där elektrisk framdrivning av fritidsbåtar ökar och
har nu pågående projekt att installera de första
elmotorerna i segelbåtar.
NORDIC YACHTS OPEN I HÖST

Mats på Nordic Yachts meddelar att
båtmässan i Düsseldorf var lyckad och
intresset för nya Grand Soleil 44 och Elan
GT6 var mycket stort! Passa även på att
anmäla er till Nordic Yacht Open som går av stapeln
den 5e september. Anmälan öppnar den 1 juni!
PELLE PETTERSSON ÖPPNAR
NY BUTIK

Sea Life lämnade Bullandö
i höstas då man valde att dra
ner på sina butiker. Istället
flyttar nu Pelle P in då de öppnar upp sin 29:e butik
på Bullandö! Fram mot sommaren slår de upp sina
portar och då finns en ny fräsch kollektion på plats.
SAILING EVENTS
TEAMUTVECKLAR KUNDER

Efter 15 års verksamhet av event
och teambuildning utökar Sailing
Events nu med teamutvecklingsprogram där kunderna vid sidan
av härlig segling, god mat och
fin skärgård kan teamutveckla
arbetsplatsen på ett djupare plan. Kombinera nytta
med nöje i världens vackraste skärgård!

GET OUT KAYAK ANSTÄLLER
KAJAKGUIDE

Get Out Kayak som håller till
på västra sidan av Bullandö
utökar sin verksamhet till
sommaren med fler kajaker
och fler spännande kajakturer. Nytt för i år är att de
även har anställt guiden Evelina som ska paddla först
och visa kunderna skärgårdens guldställen.
BULLANDÖS IT-EXPERTER

Teubit som har kontor på norra
sidan av båthallen har många järn
i elden. Förutom att vara webdirector
åt Scan, fota juniorkocklandslaget,
dra ny fiber och bygga ut övervakningssystem så
har de producerat en animation av en ny båtmodell
för Ryds båtar.
NYA ÄVENTYR FÖR RTC.

Lotta på RTC erbjuder nya
seglingsäventyr såsom Teneriffa
och Norgec men söker också fler
båtar för uthyrning i Sverige.
Från och med nyår har RTC även
flyttat ut från sitt kontor på
marinan för att jobba mer mobilt men företaget
är kvar. RTC har funnits på Bullandö sedan 1968!
BULLANDÖBRYGGANS
SJÖSÄTTER TIDIGT

I år har Robert på
Bullandöbryggan kunnat
sjösätta nya bryggor långt
tidigare än normal tack
vara den isfria vintern.
Han ska även hjälpa till med att byta ut trädäcket
mellan Sthlm marin och affären som har gjort sitt
efter ca 50 år.
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SJÖCirkulär2020
SÄTTNINGS

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

SJÖSÄTTNINGSTIDER
• TIDIG SJÖSÄTTNING

16 APRIL – 29 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

30 APRIL – 15 MAJ

• SEN SJÖSÄTTNING

20 MAJ – 29 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 2020
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:
600:– < 4 ton och 775:– > 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: 850:–, 8 ton: 1100:–,
12 ton: 1450:–, 16 ton: 1950:–. 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 30/4, onsdag 20/5, torsdag 4/6, torsdag 11/6
och onsdag 17/6

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
utföra på marinan utan särskilt tillstånd.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS UTAN SÄRSKILT
TILLSTÅND / KVAR PÅ LAND

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”.

För båt som står kvar på land efter vintersäsongens
slut den 1 juni, debiteras markhyra för båtplats på
land motsvarande båtplatshyra för sommarsäsong.

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

N

V

S

0

8

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M

Ö

50

100m

från
INFORMATION

HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2020

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 finns på hamnkontoret
och ingår i båtplatshyran.

HAMNKAPTENER

DYKSERVICE

Hamnkontoret kommer i sommar vara bemannat
av hamnkaptenerna Elsa, Olle, Malla och Lovisa.
Under våren kommer Nina att rycka in under helger.

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret slår upp portarna under påskhelgen
och kommer sedan att vara öppet under helger
i april och maj. Fr o m 6 juni t o m den 18 augusti
är hamnkontoret öppet alla dagar
08.00 – 20.00, fredagar och söndagar till 21.00.

BRYGGPLATS 2020
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överenskommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar.
Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut!
Vi vill också informera om att det är rökförbud på
F-bryggan och naturligtvis på sjöbensinstationen!

FÖRTÖJNING

SEGELSERVICE
För segelservice och reparation hänvisar vi till
Benns/Gransegel vid båthallen.

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
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!

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!

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

FUNGERANDE BRANDSLÄCKARE

2020

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

PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
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JORDEN
RUNT MED
250
KVINNOR.
AV: LINDA LINDENAU.
FOTO: LINDA LINDENAU, LASSE ERMALM, FLAVIA RIBEIRO.

Historien började 2011 i Ushuaia, världens sydligaste stad.
Jag hade åkt dit för att mönstra på Milo Dahlmanns Långedrag 33,
Artemisia, och vi väntade på ett bra väderfönster för att korsa Drakes sund,
över till Antarktis. Hamnen var full av andra båtar på väg mot
Antarktis, de flesta franska. Stora båtar, med förstärkta överbyggnader,
fullastade med flytlinor, säkerhetsutrustning och mat.
Jag började drömma om att segla runt i världen med en stor båt med bara
kvinnor ombord. Alltför många gånger hade jag sett hur kvinnor var
underordnade i seglingsvärlden. Ombord på min båt skulle de få aktiva roller
för att inspirera varandra, utmana varandra och ta nya steg framåt.
I augusti 2013 hittade jag min båt Peristera i Grekland. En Oceanis 473,
välskött och fin trots att den gått i charter sedan 2001. I april 2016 hade jag
rustat den för långfärd, med vindroder, watermaker, 300 W solceller på
bågar i aktern,ett inre förstag med fock på rulle och diverse kommunikationsoch säkerhetsutrustning. Det var dags att släppa förtöjningarna.
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ovember 2016 var vi framme på
Las Palmas och förberedde oss för
att korsa Atlanten med ARC, Atlantic
Rally for Cruisers. Långseglarkänslan
började göra sig påmind. Vi deltog i
föreläsningar och sundowners, handlade
och bunkrade mat och gjorde man-överbordövningar. På seglarbaren i hamnen
blev vi uppmärksammade som en av få
helkvinnliga besättningar.
Peristera är ingen snabbseglare, och 2016
hade den södra vägen väldigt lite vind. Trots
att det var tävling valde vi att gå för motor
en hel del för att alls komma framåt. När
dieselförrådet började nå en kritisk nivå
erinrade jag mig att jag läst om en båt
som fått diesel av ett fartyg, mitt på havet.
Jag mailade min kompis sjökaptenen och
frågade om det var en bra idé. Nja, blev
svaret, hon varnade oss för att vi skulle
kunna bli stämda av rederiet om vi sinkade
ett lastfartyg.
å dök Mary-Jean II upp på horisonten.
Mary-Jean II är en 62 meter lång
lyxyacht, tillgänglig att hyra för 343 000
Euro per vecka. Vi ropade upp dem på
VHF:en: Mary-Jean II, this is sailing yacht
Peristera. Would it be possible to get some
diesel from you? Efter några minuters
rådgörande, återkom Mary-Jean med
beskedet att jovisst, vi kunde få lite diesel.
De bad oss hålla vår fart och kurs, de
skulle köra nära och dumpa några dunkar
i sjön. Vi stod storögda längs relingen och
såg jättebåten komma närmare. På däck
stod personalen i t-shirts med de orangea
dunkarna, interfolierade med flytkuddar.
På första våningen tittade kaptenen ut från
bryggan, iklädd vit skjorta. Från översta
våningen tittade ett ungt par ner på oss.
Ägarens barn?
Dunkarna slängdes i sjön, vi backade dit
och plockade upp dem, och ropade upp
Mary-Jean på radion för att tacka. Vi ses i
Rodney Bay sa de, då får ni bjuda på öl, och
så blev det.
anamakanalen, denna gigantiska
ingenjörsutmaning, passerade vi mars
2017. Vi slussade med två andra båtar, och
eftersom Peristera var tyngst, förtöjde de
på ömse sidor om oss. Jag körde ett cirka
13 meter brett ekipage i ett begränsat
slussutrymme. De timmarna glömmer jag

D
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inte, jag har nog aldrig varit så fokuserad.
Det finns ett foto av mig där jag med
sammanbiten mun och stirrande ögon
håller stadigt i ratten.
I Panama träffade vi den legendariske
Karsten, som väglett seglare under många
år. Karsten var från Danmark men bosatt
i Panama. Han tillhandahöll väderrapporter
till seglare via kortvågsradio, men på senare
år övergick han till satellitmail. Jag fick
förmånen att träffa och prata med honom,
något år innan han dog, och han mailade
dagliga väderrapporter till oss under
överfarten till Marquesas.
nkomsten till Nuku Hiva, efter 24
dygn på Stilla Havet, blev av ett helt
annorlunda slag än den festliga infarten
till Rodney Bay, med fotografer, vinkande
och tutande människor, fruktskål och
rum punsch när vi förtöjt. Vi svängde in
i Baie de Taiohae, slängde i ankaret, blåste
upp jollen och tog oss i land via en av de
gungigaste landstigningsbryggor jag stött
på. Det är en stor känsla att gå i land efter
24 dygn till havs, men efter det överdådiga
mottagandet i Rodney Bay upplevde vi
detta som en antiklimax.
arquesasarkipelagen anses som
några av världens vackraste öar, och
med sina branta, mörkgröna klippväggar
utgör de en mäktig syn. Marquesas tillhör
Franska Polynesien, och det är nog det
område jag tycker har varit bäst av alla jag
besökt. Naturen är dramatisk och vacker,
rik på frukt och blommor. Polynesierna är
vänliga, fredliga och även vanliga människor
i städerna köper blomgirlanger på helgerna
för att smycka sig. Det finns nästan ingen
kriminalitet. När jag frågade om det,
berättade man att de nu byggt ett fängelse
på Tahiti, men på småöarna händer inget.
Det här är bästa stället på jorden, sade de.
Vi har fisk i vattnet och frukt på träden, vad
mer kan man önska?
n oväntad konsekvens av överflödet
är att det är svårt att hitta frukt och
grönsaker till försäljning. Eftersom alla har
tillgång till det i sin närhet, finns det inget
behov av att köpa. Den dagen vi hyrde en
chaufför för att se ön och fick vi våra förråd
påfyllda. Han stannade vid vägkanten när vi
passerade fruktodlingar, tog macheten från
flaket och högg ner en bananstock, några
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forts. nästa sida
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Havsbad vid ekvatorn.

Mary-Jean II räddar
med diesel.

Perista – En Oceanis 473 som
sett mycket av världen!

Busväder på Atlanten.

Alldeles
nyköpt
i Grekland.

Kapten Lindenau
hissar gästflagg.

stjärnfrukter och pamplemousse, en slags
grapefrukt. På Nuku Hiva hade vi ett oväntat
missöde. Ankarplatsen var ganska gungig,
och efter en extra blåsig och gungig natt,
hittade vi jollen med vidhängande motor
uppochner i vattnet. Amerikanen Kevin, gift
och bosatt på ön, tar hand om seglarnas
många behov, plockade isär och rengjorde
min utombordare in i minsta beståndsdel.
Det hjälpte inte, den var död. En gungig
ankarplats utan motor, med 800 sjömil till
närmaste båtbutik, det kändes som dystra
framtidsutsikter. Men lyckan stod oss
bi i form av en norrman i en grannbåt. Han
hade en utombordare som han kunde tänka
sig att sälja, en 4 hp Yamaha, ungefär lika
gammal som den jag hade haft. Jag köpte
den för 4000 kronor, lagade
och fixade en del, och sålde den i Franska
Guyana två år senare för 3000 kronor.
rkansäsongen närmade sig och jag
behövde lämna orkanbältet. Seglingen
från Fiji till Nya Zeeland var en färd
mellan kontraster. Från Söderhavet till
västerlandet, från en vattentemperatur på
28 grader, till 8. Vintern hade just lämnat
Nya Zeeland och vi frös. Den som anser
att vi har många regler i Sverige, kan ta sig
en sväng till NZ. Där får man inte koppla
in sin landströmskabel innan en elektriker
har godkänt båtens elsystem. Det säljs
ingenting som skulle kunna ge värme utan
el, inte ens sådana oljelampor som finns i
var och varannan båt i Sverige. Du får inte
fylla på några andra gasolflaskor än de som
är tillverkade i NZ.
en den västerländska civilisationen har
definitivt fördelar. Jag som är luttrad
av Grekland, jag bokar upp den mekaniker
jag behöver en månad i förväg. Två veckor
innan hör jag av mig och kontrollerar att de
minns mig. Sedan ringer jag veckan innan
och säger att jag är på väg. Då blev Nya
Zeeländarna lite konfunderade och frågade
varför jag tjatade så, vi hade ju bestämt
att de skulle komma? Och det gjorde de,
på utsatt tid. Och om någon blev försenad,
då ringde han och meddelande det.
Himmelriket.
fter tre månader på Nya Zeeland
var Peristera uppgraderad med nytt
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storsegel, bimini, galvaniserad kätting,
lagat ankarspel mm och jag såg framför
mig en problemfri och vilsam tid med en
hel och fungerande båt. Under de följande
tre månaderna slutade generatorn att
fungera, genuan blåste sönder, växellådan
behövde bytas, vi fick en fiskelina i
propellern som åt sig in i cutlasspackningen
som måste bytas, utombordaren började
läcka olja, jag fick sänglöss i en koj och vi
gick på grund och skadade rodret. Under
tre månader efter sjösättningen på NZ lyfte
jag båten två gånger.
Indiska Oceanen korsade vi med stopp på
Julön, Cocosöarna, Rodrigues och Mauritius
– där jag äntligen blev av med sänglössen.
Madagaskar innebar mötet med Afrika, en
ny del av världen.
nder hela färden runt jorden har jag
kommit till utsatt plats på utsatt
dag, för att hämta upp en ny besättning
och vinka av de gamla. Det har fungerat
tack vare att jag har hållit mig i områden
där vädret i stor utsträckning är stabilt.
Seglingen från Madagaskar över till
fastlandet och runt Sydafrika gjorde jag
dock med vänner, jag tvivlade på att jag
skulle kunna hålla en tidplan i de vattnen.
Längs kusten passerade jag samma
longitud som Rhodos, där jag hade startat
två och ett halvt år tidigare.
Den fjärde oceanöverfarten, över södra
Atlanten med stopp på St Helena, ledde
oss till Brasilien, Franska Guyana och
Surinam och sen ett kort hopp tillbaka till
Karibien. Jag hade två veckors paus då min
man kom ombord och hjälpte mig att knyta
ihop alla gästflaggor, för att kunna hissa
dem när vi anlände till Rodney Bay. Gradvis
sjönk det in i mig att jag snart seglat runt
hela vårt klot.
besättningen den sista sträckan fanns
några kvinnor som seglat med mig flera
gånger, och det kändes roligt att avsluta
seglingen tillsammans med deltagare från
olika etapper. Klockan 14.00 lokal tid, den
6 december 2019, på St Nicholasdagen,
styrde jag in Peristera i Rodney Bay marina
med flaggorna hissade. Min familj stod på
bryggan och tog emot oss. Jag svängde in
på platsen och knöt fast. O

U
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LINDA LINDENAU ÄR FÖRFATTARE TILL BOKEN "TA RODRET KVINNA" OCH HAR EN EN TARGA 96 PÅ BULLANDÖ.
MER INFORMATION FINNS PÅ WWW.TARODRET.NU
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rån Bullandö till Öregrund
är det ungefär 90 M eller två rejäla dagsetapper.
För den som vill segla mot Norrlandskusten
är den här gamla sjöfartsstaden vid Öregrundsgrepens sydända ett välkommet stopp. Iland
väntar en välbevarad trästad med grosshandlarevillor, behagliga promenader och ett epicenter
vad gäller båtracing.
En del hamnar mellan Landsort i söder och
Gräsö i norr bjuder på sevärdheter och stämning.
Men Öregrund vid randen till Bottenhavet och
Norrland tar priset som en av de mesta idyllerna du
kan uppleva. Många fina hus från badortsepoken i
början av 1900-talet finns att njuta av och här vårdas
forns badortstraditioner med ett event, där man klär
upp sig som när farfars far var ung och alert.
Temat är som hämtat ur en gammal film – bad sport
hälsa sol och eleganta människor. Den som inte
vill klä upp sig kan gå på en guidad vandring med
berättelser om hur flott folk förr kom till Öregrund
från Stockholm, Gävle och Uppsala. De kom för att
umgås, få lerinpackningar på Societetshuset, spela
tennis och gå på maskerader.
Några av dåtidens kulturpersonligheter,
konstnärer och författare som Anders Zorn,
Bruno Liljefors och Albert Engström höll till en
del på den här badorten och bidrog till ryktet
som en plats med skimmer och stil.
En hel del gammal god atmosfär finns kvar i
form av stora granna och välhållna sommarvillor,
kaptensgårdar och köpmanshus. Det går att
ana att Öregrund var en välmående stad på den
norduppländska kusten, när man kommer till ett av
de pampigaste husen kallat Göranssonska Villan.
Denna villa byggde ägaren till Sandviks järnverk med
en stil inspirerad av kinesiska pagoder. Verandorna
åt fyra håll gjorde att disponenten och hans gäster
kunde ta morgonkaffet på den östra, ta lunch på den
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södra och äta middag på den västra och
smutta på sin punsch när solen dalade i havet
som enda stället på ostkusten. Vid mitt besök
i somras pågick dock en helt annan sorts
kultur nämligen båtracing. Öregrund är
Sveriges samlingsplats no 1 för små, snabba
motorbåtar tack vare Roslagsloppet som sedan
1960-talet har målet i hamnen. I år kom
18 skarpa konstruktioner till start med lika
starka motorer – 60 hk utbordare.
För mig som är nörd på båtdesign i allmänhet,
var det intressant att studera båtarnas skrov
med steglister, låga fribord och sofistikerade
utsvängningar i aktern. De gör över 60 knop och
i den farten gäller det förmodligen för förarna att
styra med fast hand för att inte slå runt.
Fram till mitten av 1990-talet kördes också
Getingloppet från Öregrund till Mariehamn och
tillbaka. Detta spektakulära lopp med Miami-Vice
monsterbåtar är nerlagt, men drog en gång playboys
som Vincenzo Balestrieri från Rivieran för att visa
hur man hanterar norra Östersjöns krabba vågor.
Kanske är det en effekt av racingtraditionen
i Öregrund, som segelbåtarna är förvånansvärt
få i gästhamnen? Vid förra besöket låg dock en
12 meters R-Yacht i hamnen vid namn Clipper.
Den såldes för två år sedan till Hugo Stenbeck
som anmälde sig till i VM i Newport i somras.
Planen var att rusta den gamla aluminiumbåten,
men en närstående, verkar ha stoppat pengaflödet.
Idag ligger Öregrunds forna stolthet och samlar
mossa på ett varv utanför Stockholm.
Likväl är Öregrund väl värt att styra till och resan
dit har fördelen att mestadels gå i skyddade
vatten via Arholma, Väddö Kanal, Singö och Gräsö.
En kedja av öar skapar en barriär mot nordost
och har en oväntad fördel i att motorbåtar glesar
ut norr om Möja och ger lugn gång för mig med
en Folkbåt med låga fribord.
forts. på nästa uppslag

ÖREGRUND
TRÄSTADEN VID RANDEN AV BOTTENHAVET

AV: CURT GELIN.
FOTO: CURT GELIN, ROSLAGENS TURISTBYRÅ.
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Själva Öregrund kallas för Roslagens Pärla,
ett epitet som staden kan försvara med att den
och skärgården bjuder på ostkustens alla vyer.
Du möter skogklädda öar, solvända berghällar,
skyddade kanaler med vass längs kanterna och
svårtillgänglig ytterskärgård utanför ö-barriären.
Här finns ett oräkneligt antal öar och skär, den
sammantagna sträckan land lär vara 400 mil.
Antalet fina hus i Öregrund är fler än en besökare
orkar räkna, men hembygdsföreningen har valt
ut 14 och forskat om deras historia. Vart och ett
av dem hus har fått en mässingsskylt, vilket för
min del innebar att jag numera vet att pampiga
Sjövillan uppfördes av byggmästaren Anders
Boman för 130 år sedan. Han inredde den med fyra
lägenheter, vilket kan ha haft med badortslivet att
göra. De som ville synas och se i Öregrund, behövde
bo ståndsmässigt. Idag hyrs lägenheterna ut på
samma sätt, men behovet att visa upp sig är borta.
Ett strövtåg genom staden tar sin tid, det finns ett
antal butiker med kläder, presenter och kuriosa att
gå in och försöka köpa något i. Enklare för besökare
är att hitta ett kafé eller en krog, som står på rad
i de gamla sjöbodarna i hamnen. Vi letade oss
dock upp till Öregrunds Kyrka och stadens troligen
hemtrevligaste kafé – Wilmas. Som det anstår ett
bra kafé fanns bakelser, mackor och småvarmt att
stoppa i sig. En gemytlig trädgård har Vilma också.

Pampiga Sjövillan uppfördes
för 130 år sedan.

Goda bullar på kafé Vilma.

Skönt häng i
Vilmas trädgård.

Hembygdsgården med sjöfartsmuseum hade
varit värt en visit, men var dessvärre stängt.
Istället blev det besök på fyrskeppet Västra
Banken ovanför gästhamnen som gjorts till
monument.Skeppet låg fram till 1970 för ankar
40 M NO Öregrund och varnade för rullstensåsen
Västra Banken med bara fyra meters djup
mitt ute i havet.
Besättningen tjänstgjorde två veckor i
stöten av sjöbitna som tyckte sig komma ut
i världen genom att vara på ett fyrskepp.
Hur de hade det kan man fundera på efter att
ha läst att vaktgången var enahanda, att den
tunga fyrlanterninen fick fartyget att rulla
svårt. Unket vatten, nerisning, isskruvning och
påsegling bör ha gjort livet ombord miserabelt.
Mot kvällen lättade vi trötta i benen och mätta
i magarna från racermotorbåtarnas metropol
och styrde sydvart.
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Pittoresk vandring på Telegrafgatan.

Gästhamnen i Öregrund.

Racerbåt sjösätts
inför Roslagsloppet.

KORT HISTORIK OM ÖREGRUND
Från slutet av 1800-talet till andra världskriget
var Öregrund en omtyckt kurort. Under den
tiden byggdes många vackra hus och trädgårdar,
och av de byggnaderna påminner societetshuset
och många andra vackra sekelskiftesvillor om
den tiden än i dag. Bland de äldsta kvarvarande
sommarvillorna märks den Bergenstiernska
sommarvillan som uppfördes på 1890-talet i
nationalromantisk stil. Det var under kurortstiden
som sommargästerna från storstäderna köpte
upp många av husen i Öregrund, och det gjorde
att halva staden stod tom under större delen av
året. På grund av de minskade skatteintäkterna
fick staden ekonomiska problem. Man tvingades
att börja dela borgmästare med Östhammar
och till slut slogs Öregrunds stad samman med
Östhammars stad 1967.

Sommarstrand i Roslagen
i vackert kvällsljus.

17

2019

Nordic Yachts Open
Nordic Yachts Open 2019 för nionde gången blev en
rekordtillställning med 116 anmälda. Men annorlunda mot tidigare år
genom att vädret var vresigt med kyla och vindar på upp till 16 m/sek.
Förhållandena till trots, fullföljde 93 ”shorthand-ekipage”.

AV: CURT GELIN. FOTO: LASSE EKLÖF.

Pia Hultgren sade per uppkopplad mobil på
morgonen att vädret skulle bli dåligt denna
septemberlördag med upp till 16 m/sek i en front,
låg temperatur och risk för störtregn. Alltså kändes
seglingen som en präktig utmaning, skulle min
62-åriga gamla Folkbåt klara så mycket vind?
Men att ge upp före start finns inte i mitt sinne
och närheten till lä bakom öar, följebåt på banan,
gjorde att riskerna kändes kontrollerbara. Alltså
ställde jag upp för nionde året och igen i hopp om
att slå alla moderna racers.
Som vanligt valde vakna Värmdö Jolleseglare
enskild start för mindre drama. Idealtiden
räknades ut i förväg för varje båt och först i mål
vann. Tjusningen, tycker många, ligger i att
jaga ifatt alla som startar före.
Att kappsegla ”shorthand” passar med en
Folkbåt, och klaras fint på två. För att öka slörfarten
mer än höjningen av SRS-talet, har jag numera en
gennaker. Men 2019, med så mycket utlovad vind,
anmälde jag oss utan detta sköna segel. Vilket var
fel beslut, med 120 graders infallsvinkel och måttlig
vind från starten vid Djuröbron till Möja, hade
den behövts. Och förhoppningsvis hade masten
hållit genom att sätta an häckstaget hårt.
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Som gast hade jag den här gången värvat klassikerkompisen Ulf Aronsson, plus prisade kosterägaren
Hasse Himbert som OBR – On Board Reporter och
fotograf för actionbilder som en fotobåt inte får.
Som vanligt startade vi först. Efter slör i friskande
vind till en prick vid Södermöja, vände vi sydvart,
korsade Kanholmsfjärden och sträckte ända
till Franska Stenarna ca 15 M. Den bogen blev en
pärs när vinden ökade och sjöarna bröt över
däck. Aldrig har jag seglat min F så hårt eller styrt
i ett så smalt spår. Om jag lovade för att ta sjöarna
stannade båten och om jag föll för fart skar lä
reling ner och hotade att sänka oss.
Ulf fick balansera med storen och samtidigt
dirigera sin skeppare när han genade mellan
stenar och grund. Inga smällar dock tack vare
precisionsplotting på paddan. Hasse försökte fota,
men sjön höll på att skölja över hans dyra kamera,
alltså blev det inga dramatiska bilder när fören
dök i vågdalarna och sjöarna var två meter högre
än friborden på Folkbåten.
Först efter Franska Stenarna kunde vi slacka, pusta
och plocka fram pajen, äppelkakan och kaffet. Resten
av slören blev bra, på en F spirar man focken i lovart
och har stabil gång och sällan broachar.

NYO19 seglades i vindar upp till 16 m/s
och blev en hård kamp. Efteråt värmde
det med på korv och regattamiddag!

Upploppet blev igen en tålamodsprövning när
båt efter båt passerade på transportsträckan.
Ingen kryss och ingen taktik fick oss att önska
en sista sväng runt Trollharan, istället för Torskkobben och överhöjd.
Sex timmar 40 minuter, behövde vi runt banan. Men
väl i mål sade Mats Runström att tre ombord var
emot reglerna och att vi var diskade. Mitt argument
om OBR dög inte. Surt, men 41:a i mål kändes
överflödigt att dividera om saken.
Vinnare av NYO 2019 blev en välseglad lättviktare,
en Ten 33 med Lars Bergkvist och Jonas Claesson,
som satte alla segel de hade och toppade hela 15,5
knop på slören. Tvåan tog Albin Nova Cappucino med
Ola Barthelson och Max Tollqvist, som vann 2018.
Huxflux, en snygg Smaragd med Berndt Lindberg och
Ulf Söderström kom trea.
Med sju ”gamlingar” och tre lättviktare bland de tio
bästa, går det att dra slutsatsen att SRS-systemet
fungerar väl, men tendensen är att nya lätta båtar
vinner allt oftare.
”Årets prestation” ges inget pris för, men den stod
Filip Forsby och Michael Lennartsson för i seglingens
minsta båt, en C 55. De kom runt på fina tiden 06.20
trots den tuffa kryssen.

Bästa mixad besättning blev Nadine Kugel och
Pär Lindforss med Albin Nova Team Mobline. Och
yngst var Ellinor Lindkvist med pappa Jonas i
deras fina M30 Sunnanvind.
Som arrangemang var NYO 19 lika lyckat som alltid.
Greppet med ca 30 M bana, Värmdö Jolleseglare
för tävlingsledning, Pia på prognosen, varmkorv
efter målgång, godispåsar, bastu, hamnplats, flink
regattamiddag, flotta prylpriser, pratglad reseledare
och disco slår många lördagar.
Med andra: Save the date/blocka lördag 5 september
och häng på när anmälan öppnar 1 juni. Ta med en
av dina nära, en av dina unga, en seglarkompis och
var med om en av säsongens sällskapligaste lördagar
Ses vi? www.nordicyachts.se har alla resultat.
MINSTA BÅT C 55 Skynet,
Filip Forsby, Michael Lennartsson
STÖRSTA BÅT Arcona 410 Seglamer.se,
Thomas och Anders Bjur
ÄLDSTA BÅT SK 30 Pani anno 1932,
Jan och Max Nystetdt
NYASTE BÅT Diva 34 Macchiato anno 2019,
Martin Olsson, Petra Källhed
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AV: CARL JOHAN BROMS. FOTO: CARL JOHAN BROMS.

NY HAMNCHEF PÅ
BULLANDÖ MARINA

I slutet av mars tillträder Bullandö Marinas nya hamnchef David Holgersson som tidigare arbetat
som polis i många år. Han efterträder Mats Germundson som har suttit ca 12 år på posten.
Hamnchefen ansvarar bland annat över logistiken kring båthantering och båtplacering, är personalchef
och ser till att VA-anläggningen fungerar som den ska på Bullandö. En väldigt bred roll alltså!
Bullandö News fick en kort intervju med honom när vi haffade honom på marinan.

Hej David,

Du ska bli ny hamnchef på
Bullandö efter 25 år inom
polisen på olika befattningar.
Några korta om dig själv!
Absolut! Jag är en 47-årig
tvåbarnsfar från Värmdö som
älskar allt som har med skärgård
och båtar att göra. På fritiden blir
det familj, båtar och friluftsliv!

Hur känns det att lägga uniformen
på hyllan efter alla dessa år?
Det känns väldigt stimulerande
men samtidigt lite läskigt.
Nu ger jag mig ut på djupt
vatten! Det är lite av en dröm
som går i uppfyllelse då jag
alltid velat jobba nära vatten och
med människor.

Vad fick dig att söka jobbet
på Bullandö?
En slags insikt att ingenting växer
inom komfortzonen. Jag ville göra
en livsstilsförändring. Idag jobbar
jag i en minutoperativ verksamhet
inne i stan och jag ville byta detta
mot lite fläktande skärgårdsliv.
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Vad ser du fram emot mest
med nya jobbet?
Miljöombytet och att träffa nya
människor!

Min senaste båt var en EF 34
som jag sålde för två år sedan i
en ambition att skaffa motorbåt
men det blev inte så.

Vilka erfarenheter tar du med
dig från dina år inom polisen?

Vilken båt skulle du skaffa
om du skulle köpa en idag?

Det jag tar med mig mest är
olika sätt att bemöta olika
människor på. Jag har även
skaffat mig ett stort tålamod.

Jag är idag väldigt nära att
köpa en Bavaria 36a, så jag
säger det.

Du har tidigare varit kund här
på marinan. Vilket varvsnummer
och vilken brygga?
Varvsnummer 7066, A-bryggan.
På den bryggan har alla mina
båtar legat. Riktigt bra brygga!

Du säger att du gillar båtliv.
Segelbåt eller motorbåt?
Jag gillar alla sorters båtar men
är i grunden en seglare.

Vad har du haft för båtar tidigare?
Jag började min karriär i en
Stortriss med min pappa och
den första egna båten blev en
Lady Hellsman. När familjen
sedan växte blev det en Serena 38.

Kommer vi se dig ratta
runt 25-tonstrucken under
sjösättningen?
Det hoppas jag verkligen!

När kliver du på posten?
30 mars är jag på plats men
kommer formellt att ta över
rollen i början av augusti.
Det kommer vara mycket att
lära och är väldigt glad över att
få en lång överlämningsperiod
med avgående hamnchefen Mats.
Vi på Bullandö önskar dig
varmt välkommen!

T IME F O R O CE A N S
G J O R D AV ÅT E R V U N N E N H AV S P L A S T
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JOAKI M BRANTI NGSON

BULLANDÖS MESTA
ENSAMSEGLARE
Han ska 2021 försöka sig på den kanske svåraste och äventyrligaste segling man kan ta sig an.
Joakim Brantingson med båten på Bullandö ska ställa upp i Mini-Trans Atlantic Race 2021,
ensam i sin racer på 6,3 x 3 meter. Han är visserligen ung, men ska leva i veckor utan kontakt med
omvärlden, äta frystorkat, ha en hink som toalett och vara i ständig oro för att kollidera med fartyg.

AV: CURT GELIN.
FOTO: CURT GELIN, OSKAR KIHLBORG & YACHT SERVICE SZCECIN.

H

istoriskt har bara en enda svensk ställt upp
i och genomfört Mini-Transat och det är
Pia L Óbry och året var 2003. Två andra svenskar
har startat, men en fick ge upp på Azorerna grund av
en infektion och en i brist på pengar. 2021 går nästa
start för denna tävling som är en av världens mest
omtalade kappseglingar. Reglerna anger en båt
som är ca 6,5 x 3 meter och seglas solo utan teknik
som plotter, radar, generator, motor. Inte ens pentry,
kojer, toalett, kommer Joakim Brantingson ha i sin
än så länge odöpta båt.

V

i med båt på marinan 2019 såg kanske
Joakims träningsbåt i höstas där den låg lite
undanskymd på I-bryggan med sponsorflaggor
och en profil som lät ana racing till max. Eftersom
jag ibland strövar runt på bryggorna för att spana
efter intressanta båtar upptäckte jag förstås
Joakims båt och tog kontakt i höstas. När han
berättat om sina djärva planer kom automatiskt
frågan: Varför? Det finns som bekant bekvämare
sätt att ta sig över Atlanten än i ett skal. Det är
äventyret och projekteringen som lockar mig.
Jag driver eget inom IT, har alltid seglat, växt upp
vid havet, gillar att utmana mig själv, men har inte
lockats av bansegling.

– Jag blev intresserad av Mini-Transat för några
år sedan, åkte ner till starten i franska L Orient
förra gången, blev riktigt tänd och började
tänka på att själv komma till start 2021. Som
ett första steg köpte jag en begagnad Mini osedd
i Göteborg.

M

ed den seglade jag runt kusten, men tyckte
att det var lättare att segla än att komma in
i hamn och ut igen. Alltså fortsatte jag non-stop och
när jag närmade mig Landsort och sedan Bullandö,
kände jag att segla solo långt var rätt för mig.
Kan man klara 650 M på några dagar, kan man
kanske klara Atlanten? Så funderade jag och satte
igång att förbereda mig, berättade Joakim när vi
möttes på marinan i höstas.

E

fter många år med att berätta om seglare
som velat, men inte alltid lyckats, är det
ursäktligt med viss klentrogenhet för nya projekt.
Joakim verkar dock ha koll på den delen, för han
har klokt tagit kontakt med duktiga svenska seglare
för råd. De har berättat om det kommersiella upplägget, det sportsliga, logistiken och hur faktorer
som sömn och mat ska hanteras. Och han har fått
mycket positivt gensvar.

forts. nästa sida
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– Jag har pratat med Gurra Krantz, Pia L’Obry och
Ulf Brändström som startade 2011, Mikael Ryking,
Odd Lindqvist, en sömnforskare, en fysiolog, en
psykolog, en sjukgymnast och även en advokat
specialiserad i sjörätt. Dessutom fystränar jag
dagligen. I höstas var jag även ute några dagar i
mycket vind utanför Sandhamn med min träningsbåt
bara för att vänja mig vid hårt väder. Jag hade innan
dess seglat både till Åland och Gotland.
– Den gångna vintern har jag grävt ännu djupare
i klassreglerna, lärt mig om meteorologin för de
aktuella vattnen och införskaffat en ny båt. Valet
blev den senaste designen med trubbig stäv – en
franskritad polskbyggd seriebåt kallad Vector 650.
– Den ser ut som en toffla och gör sig förmodligen
inte så bra på en stampig Kanholmsfjärd. Men
över Atlanten är det bäriga förskeppet med extra
rätande moment perfekt. En likadan båt gjorde
24 knop på andra etappen av 2019 års Mini-Transat.
Med hjälp av välvilliga företag i båtbranschen har

Joakim Brantingson vid sin
båt på Bullandö.

jag fått och kunnat montera alla beslag här hemma,
istället för att köpa båten färdig. Efter Allt för Sjön
skulle båten till Frankrike, där Joakim planerade att
försöka kvala in för att få starta. Men med det nya
läget med coronapandemin är båten tillbaka på varv
i Saltsjöbaden. Förhoppningsvis blir det snart av
och då ska jag segla Frankrike-Irland-Frankrike plus
kappsegla 1500 M och 1000 M solo. Dessa distanser
måste vara seglade och dokumenterade innan
anmälan godtas. Vilka som kvalat in, tillkänna-ges
på Parismässan i december. Att starta är mitt mål,
att vinna tror jag inte på, eftersom det vimlar av
skickliga mini-seglare i Frankrike. Bara att komma
iväg blir en prestation för min del.

U

ppåt 90 båtar brukar delta i Mini-Transat och
säkerheten har krav på självrätning, nödutgång,
nödsändare och mycket annat. Likväl är Joakim
på det klara över att det största problemet är att
hantera sömnen och att få i sig tillräckligt med
kalorier för att orka.

DATA:
Längd:
Bredd:
Masthöjd:
Bogspröt:
Vikt:
Storsegel:
Fock:
Maxspinnaker:

6,50 m
3,00 m
12,00 m
3,70 m
700 kg
29 kvm
18 kvm
85 kvm

Stående träniningspass
i hård vind.

Tävlingsbåten med trubbig nos.
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Inga bekvämligheter!

6,5 x 3 m får båten vara i
Mini-Transat Race.

–Jag har hört om uttröttade seglare som hallucinerat
och hoppat överbord. Jag har sändare på flytvästen,
men vad hjälper det mitt ute på Atlanten när man
släpar efter båten? Med vetenskapens hjälp ska jag
försöka hantera sömnen.

V

iss respekt för elementen har arrangören av
Mini-Transat, förra gången sköt man upp
starten 14 dygn för att vänta på bättre väder.
Men det förhållningssättet är Joakim tveksam till.
Starten går när orkansäsongen ska vara över.

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

Men det spelar ingen roll när man startar, förr
eller senare möter man dåligt väder.

M

ed tur och förmåga genomför Joakim
Mini-Transat och kan komma till Bullandödagen 2022 för att berätta hur det har var.
Under seglingen går det bara att följa honom
på en tracker och via kappseglingens hemsida.

F

ölj tills vidare Joakim via sociala medier:
#joakimbrantingson eller joakimbrantingson.com O

BULLANDÖDAG
22 AUGUSTI

AV CURT GELIN OCH CARL JOHAN BROMS
FOTO: LASSE EKLÖF

Förra årets succéhelg då
marinan firade 50 år gav
mersmak och i år anordnas
Bullandödagen lördagen den
22 augusti där vissa godbitar
av föregående års aktiviteter
har valts ut. Centrum för
dagen kommer att vara
”piazzan”, det lilla torget
mellan glassfabriken,
Nordic Yachts, Pelle
Pettersson och Stockholm
marin samt i gästhamnen.

Vid piazzan kommer även starten för Bullandö swimrun äga
rum som är en av dagens stora händelser. Det är en löp- och
simtävling där lag om två personer springer och simmar en
uppmärkt bana inne och utanför marinan. Förra året var det elva
lag som ställde upp och banan gick genom seglarbyn, ut på ön
Långholmen, simning in till gästhamnen utanför krogen, i vattnet
vid Ångbåtsbryggan och över till västra sidan för att sedan ta sig
runt och in i mål. Vinnare 2019 blev Charlotte Eriksson och
Simon Börjesson som senare även vann det prestigefyllda
swimrunloppet från Ö till Ö som går mellan Sandhamn och Utö.
Frågan är vem som kommer att vinna i år?
I gästhamnen planeras det för att skärgårdens finaste båtar
ska visa upp sig. De klassiska båtarna som var med förra året
kommer tillbaka och nu i sällskap med flotta gamla motorkryssare
och andra vackra veteranbåtar. Fler ”finingar” än på Bullandö
22 augusti kan du sällan se samtidigt i skärgården. Med gästhamnen fylld av skönheter kommer besökare och båtägare på
Bullandö att få en vink om hur båtarna var när farfar var ung.
Mötet görs ihop med Sail Yacht Society, Motor Yacht Society och
Veteranbåtsföreningen. Förhoppningsvis kan detta fortsätta och
göra Bullandö till en årlig given träffpunkt för dessa båtar som då
fungerar som en kulturaktivitet under kommande Bullandödagar.
Detta blandat med lite livemusik, öltält, aktiviteter för de små och
en mängd övriga aktiviteter bör kunna sätta Bullandö i ”gungning”
i år igen. Boka in Bullandödagen den 22 augusti i kalendern!
Passa även på att utmana era båtgrannar, kollegor eller vänner
och anmäl er till Bullandö swimrun! Anmälan öppnar i maj.
Mer info kommer att finnas på bullandoevent.se
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Starten på Bullandö swimrun 2019

22 augusti fylls gästhamnen återigen
med skärgårdens klassiker!

Uppgång vid krogen
efter en lång och jobbig
etapp med simning.

Ett tjugotal träklassiker besökte marinan under 50-årsjubileet.
Däribland vackra Beatrice Aurore till vänster i bakgrunden.
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Välkommen till oss med frågor och drömmar om t.ex
Ankarspel

Bogpropeller
Trimplan
Motor

Badplattform/Peke
Varmvatten/WC

Swetrack Lite
& Maxitracker
Med funktioner som bl.a.

• Livespårning
• Rörelselarm
• Fungerar i hela EU & Schengen

499:-*

999:-*

*Avgift för datatrafik tillkommer 39:-/mån.
Läs mer på brohallmarin.se eller kom in och fråga oss!

Brohäll Marin

Lördagsöppet: 16/4 t.o.m. 20/5
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

@brohallmarin

Båtsommar 2020

FÖRSÄLJNING INSTALLATION SERVICE
Bullandö Marina & Svinninge Marina • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se

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

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

Appen som hjälper dig
att hitta den perfekta
hamnen.

www.hamnarätt.se

kajak
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r
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Upplev sk
Uthyrning • Övernattningsturer • Kajakhotell

Välkommen till Get Out Kajak!
Vi erbjuder allt du behöver för ditt nästa friluftsäventyr i skärgården. Hyr kajaker och
utrustning som tält och sovsäckar, följ med på guidade turer, eller förvara din egen kajak
säkert i vårt kajakhotell.
Besök oss på Bullandö Marina eller läs mer på getoutkajak.se. Hoppas vi ses i sommar!

PS.
Glöm
in
fråga e te
ft
Bullan er
dörabatt
!

Bullandö Handel & Sjömack

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

ed:

ete m

arb
samm

Öppettider:
1/3 - 5/ 4
6/4 - 3/5
4/ 5 - 21/6
22/6 - 2/8
3/8 - 30/8

10.00-15.00
10.00-16.00
9.00-18.00
8.00-20.00
9.00-18.00

HYR UT din båt genom RTC
Det är gra�s!
Kontakta oss för mer info
info@rtc.se 08 571 45900

www.rtc.se

Öppet helger fr.o.m 1/4

SEGLING ÄR ETT NÖJE, VI
TAR HAND OM RESTEN!
Code 0ne

Benns Mast & Rigg tillsammans med
Gransegel vidareutvecklar rigg och segel
servicen på Bullandö

Tack vare en vridstyv lina i förliket och
ett rullsystem blir hanteringen rena
drömmen.
Alltså: Maximal effekt med optimal
bekvämlighet.
Code one och Seldén CX paket;

Vi fortsätter som vanligt med riggservice, på och
avmastningar samt riggtrim.
Vi utökar även verksamheten med service och nyförsäljning
av segel & kapell och vi kompletterar butiken med de
vanligaste tillbehören en seglare behöver.

ca 45 m²
ca 55 m²
ca 75 m²

*

Av & påmastning

*

Service av segel & kapell

*
*
*
*

Nya segel

Skot, fall & splits

22600:25100:35800:-

Code 0-rulle FX+

Med smäcker design och gedigen trumma
samt svirvel av ett stycke aluminium.
Sarg av kolfiber.
FX+900
FX+1500
FX+2500
FX+4500

8 395:10 9 9 5 :16 895:32 625:-

Däckutrustning
Rigg & master

Öppettider from. 2020-03-30: Vardagar 10,00-17,00
(Måndagar stängt) Lördagar 10,00-14,00.

Vi som jobbar med segel hela dagarna vet hur svårt det
kan vara att t.ex. plocka ner ett rullstorsegel med långa
lattor. Att dessutom göra det själv är ännu svårare. Sen
ska du försöka vika ihop det för att få in det i bilen.
Vi erbjuder ett antal tjänster som gör
det lättare för dig - kontakta oss på
Gransegel för mer information.

Färdigt fall

Benns Globe PRO, fall av hög kvalitet
speciellt utvecklat av Benns.
Kärna i 100% Dyneema med ett splitsat öga.
Vi speialtillverkar även alla typer av fall & skot.
Finns i färgerna:
Vit, röd & blå

segel@gransegel.se
08 718 30 60

www.bennsmast.se · www.gransegel.se
08- 27 89 91 · bullando@bennsmast.se
Mast & Rigg

8mm/30m

1 650:-

10mm/35m

2 795:-

10mm/30m
10mm/40m
12mm/45m

2 395:3 195:4 295:-

PELLE P STORE - BULLANDÖ
Till sommaren öppnar vår nya butik på Bullandö Marina.
Välkommen in och ta del av sommarens kollektion!
Bullardö Marina, 139 56 Värmdö
TRUE EXPERIENCE

PELLEPETTERSON.COM

@PELLEPOFFICIAL
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KÖP OCH

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

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.

Langbeck.se

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

Nyhet!
Vattenskoterutbildning

Har alla i familjen rätt kunskap för att köra familjens
skoter?
Vi finns på
Bullandö Marina.

På bilden:
Björn Langbeck
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Nordic Yachts – 10år
Under 10år har vi levererat välseglande båtar till nöjda kunder, något vi är
mycket stolta över. Genom våra tre agenturer erbjuder vi båtar i alla olika
segment för alla och envar. Ni är varmt välkomna att besöka oss på Bullandö
Marina där vi har vårt kontor, eller på ngn av de strora båtmässorna i Sverige
eller internationellt.

Nyhet våren 2020!
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