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LEDARE

Nu lyser vårsolen på marinan och vi börjar se kommande
båtsäsong som en hägring som sakta men säkert blir verkligare
och verkligare. Förra veckan var det vår i luften och full aktivitet
härute med rustande båtägare och telefonen som ringde.
Denna vecka kom snön tillbaka och det är åter tyst som i graven..
Efter denna konstiga pandemivinter märks det att folk är taggade
på att komma i plurret och det är väldigt roligt!
Många undrar vad vi gör på vintern när det inte finns något att
göra härute. Vi jobbar för fullt! Denna period är vår underhållsperiod
där vi servar alla maskiner, däckar om bryggor, plogar och planerar
inför kommande säsong. I vinter har till exempel N-bryggan och kajen
vid affären fått ett nytt, fräscht däck och vi har installerat ett nytt
system för övervakning med kameror för att ytterligare lyfta marinan
en nivå säkerhetsmässigt.
Vi har också haft en tråkig händelse som ägde rum i februari då
vår tidigare kollega Bosse Åmark gick ur tiden. Bosse var en riktig
trotjänare som var född med hammaren i hand och som älskade
att lyfta båtar med sin röda truck. Han började sin anställning
1975 och var trogen marinan i närmare 40 år. Tack för allt Bosse!
I detta nummer av Bullandö News får vi följa med två världsomseglande äventyrare. Linda Lindenau skriver om något alla
båtägare är bekanta med nämligen reparationer. Där Linda seglar
finns dock ingen Brohäll Marin man enkelt kan vända sig till utan
på världshaven gäller det att ofta hitta lösningarna själv.
Den andra äventyraren är Lasse Hässler som besökte Bullandö förra
vintern för att just reparera båten. Han beskriver sin fascinerande
karriär som yrkeskeppare och författare.
Vidare följer vi som vanligt med på Curre Gelins strapatser. Denna
gång seglar han norrut till Möja utforskar där öns olika byar. Den
5 september förra året gick även Nordic Yachts Open av stapeln,
dock med Coronarestriktioner. Ändå anmälde sig hela 140 båtar som
tog sig fram på den 32 M långa banan. En eloge till Mats på Nordic
Yachts som genomförde dagen på ett säkert sätt ur alla aspekter.
Nu kör vi gång en ny säsong! Det är fortfarande avstånd och
restriktioner som gäller men vi får göra det bästa av situationen.
Vårrustning av båtar innebär ju ett naturligt avståndstagande mellan
båtarna och munskydd är vi sedan länge vana att se härute!
Jag hoppas ni alla får en bra, härlig säsong och att ni håller er friska.
Vi ses på bryggan!
Välkomna ner i sjön!
Carl Johan Broms
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I år blev det äntligen vinter på riktigt med en isbelagd marina nästan
över allt. Det var bara i vår vinterhamn, där propellrar höll isen borta för
de 17 båtar som ligger där, som hade öppet vatten. Nu är isen snart
borta och sjösättningssäsongen tar vid. Under vintern har det hänt mycket på
marinan och bland Bullandöföretagarna. Nedan följer ett urval.

KAJAKLED I SKÄRGÅRDEN

Grundarna till Get Out Kayak
tar kajakandet ett steg längre
och tar initiativ till att grunda Stockholms kajakled.
Detta i samverkan med SSRS, Skärgårdsstiftelsen,
Värmdö kommun, Länsstyrelsen och Stockholm
Archipelago. Tanken är att skapa kvalitetssäkrade
rutter som är vackra, säkra och med lagom
långa etapper. Som en vandringsled på sjön alltså.
En etapp startar från Bullandö! Mer information
på www.stockholmkayaktrail.se
KAMEROR SOM LARMAR

Vi har nu satt upp kameror
på marinan i syfte att göra
bevakningen bättre. Kamerorna
är ”smarta” och larmar själva till bevakningscentral.
Larmet utlöser även vissa effekter i form av ljud och
ljus för att kunna uppmärksamma och påminna
personer att området är bevakat. Systemet är fullt
operativt och vi kommer fortsätta att optimera det
under året för att göra det ännu bättre.
SEX KRÖGARE SMIDER PLANER

På krogen smids det planer för
fullt av de numera sex krögarna.
Hela restaurangen vårstädas och
menyn uppdateras med årets läckra
nyheter. De hoppas så klart att pandemin ska ge
med sig så krogen slipper anpassa sig efter
restriktioner som påverkar verksamheten.
Varmt välkomna till en ny solig och förhoppningsvis
covid-fri säsong på bryggan hälsar krögarna!
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ARBETE MOT GIFTIGA
BÅTBOTTNAR

Vårt arbete med att bli en
TBT-fri verksamhet löper på
och vi jobbar aktivt med frågan
tillsammans med Värmdö
kommun. I februari mätte vi båtbottnar igen
med XRF-mätaren och fick utslag på 19 båtar.
Lite skillnad mot den första mätningen 2018
där 241 båtar gav utslag.
TIDIG START MED CORONAEFFEKT

För Stockholm Marins del har det
varit en rekordtidig säsongsstart
och de tror att även denna säsong
kommer ha en coronaeffekt med
högt tryck på båtförsäljningen.
Redan i mitten av februari hade de sålt sina första
15 båtar. De märker även av ett tryck på bättre
begagnade segelbåtar. Ännu en Coronaeffekt kanske?
BROHÄLL DIGITALISERAR
OCH BYGGER OM

Det har under vintern varit
full fart hos Brohäll Marin och
de har byggt om sitt kontor
och sett över sina arbetsrutiner.
De har även tagit ännu ett steg
in i digitaliseringen vilket de hoppas ska märkas
i dialogen med kunderna. Följ dem gärna på
sociala medier! Brohäll Marin håller som vanligt
öppet hela sommaren för att kunna hjälpa så
många som möjligt.

GLASSIGA VÅFFLOR PÅ MENYN

Madde på Bullandö Glassfabrik har
i år laddat med nya spännande
smaker. På smörgåssidan hittar vi även
ett tillskott på den vegetariska sidan med en fräsch
avokadosmörgås. Den stora nyheten är dock att
menyn utökas med smarriga belgiska våfflor toppade
med bär och så klart med Bullandös egen glass.
BULLANDÖ HANDEL
LADDAR FÖR NY SÄSONG

Bullandö Handel laddar för en
ny säsong och hyllorna börjar
fyllas på inför vårrustningen.
Även macken förbereds för
ännu en båtsäsong med högt
tryck! Förra året renoverades
drivmedelstankarna så det ska vara extra fin soppa
som pumpas in i båtarna.
TYMAR KOORDINERAR MERA

På TyMar har vintersäsongen
varit förhållandevis intensiv och
förklaringen tros vara att båtägare
redan tidigt planerar för kommande
sommar på sjön. De har förstärkt
ytterligare med fler installatörer och
har även anställt en kundmottagare på heltid som
ska ta hand om det ökade antalet förfrågningar samt
att koordinera alla aktiviteter.
NORDIC YACHTS
LADDAR BATTERIERNA

Vill man höra mer om Nordic Yachts
nya agentur för batteriförsörjning eller
höra om de senaste modellerna från
Elan, Grand Soleil eller Fareast är
man välkommen ner till hamnplan och
knacka på i vårsolen.
ADDERAR SEGELMAKERI
TILL SERVICEN

Gransegel och Benns Mast & Rigg
börjar att bli varma i kläderna
här ute på Bullandö efter att ha
klarat av det första året ute bland
riggarna. Utöver den kompletta
mast och riggservicen som sedan
tidigare funnits adderar de även
ett komplett segelmakeri.
Enklare reparationer kommer att utföras på plats
och större reparationer tas om hand och lagas inne
på ”stora loftet.”

SAILING EVENT REDO
ATT LEVERERA

Sailing Event märker
ett ökat intresse för
utomhusaktiviteter i dessa
pandemitider. Det finns ett
stort ackumulerat behov av
att träffa kollegorna under
trivsamma former och ”bygga laget” igen.
De har goda förhoppningar om årets säsong och
ser fram emot att ta ut nya gäster på teambuildning
och seglingsäventyr.
GENERATIONSSKIFTE
PÅ RTC

Den första mars skedde
generationsskifte på RTC
då vår kära Lotta gick i
pension efter många roliga
år och Marcus Forsberg tog
då över rodret. Marcus har lång erfarenhet
av RTC och båtuthyrning och har fullt med
spännande framtidsplaner för bolaget. Marcus ser
mycket fram emot kontakt med fler båtägare som
vill hyra ut sin båt! Ett stort lycka till båda två.
BRYGGJOBB I SÖDERLÄGE

Det är stor efterfrågan på
Bullandöbryggans gedigna
bryggor och Robert har mycket att
göra fram till midsommar. Hans
almanacka är snart full men han kan fortfarande
tänka sig några guldjobb i söderläge.
PELLE P JOBBAR FÖR HAVEN

PelleP startar snart sin andra
säsong på Bullandö och har
vässat sortimentet med årets
kollektion. De har även stolt
inlett ett samarbete med
Ocean Crusaders vars arbete
syftar till att göra skillnad för våra hav och kuster
som är väldigt nedskräpade. Stor eloge!
SOV SKÖNARE
PÅ SJÖN – TF DESIGN ORDNAR

TF Design är en ny Bullandöföretagare
som öppnar upp en ny visningslokal
för resår- och bäddmadrasser för båtar.
Även båtdynor är en specialitet. Passa
på att boka tid och kolla in deras sortiment!
De håller till vid kaj 4 på norra gaveln av båthallen.
Mer info på tfdesign.se
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SJÖSÄTTNINGSCIRKULÄR 2021
Sjösättningsdagarna och alla
anvisningar i samband med sjösättning.
SJÖSÄTTNINGSPERIODER
 IDIG SJÖSÄTTNING
•T
19 APRIL – 28 APRIL
 ELLAN SJÖSÄTTNING
•M
3 MAJ – 18 MAJ

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

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

2.
 EN SJÖSÄTTNING
•S
24 MAJ – 28 MAJ

Häng ut FENDRAR

3.	Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering
och förtöjning
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 2021
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. Vi kommer även
att maila uppgift om sjösättningstiden till alla båtägare.

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. Om vi inte
hinner med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs
båten vid sjösättningskajen.
För aktuell prislista se bullandomarina.se

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 kajen, 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. Om båten inte är
avtäckt och båten behöver flyttas, avtäcks båten på
båtägarens bekostnad och risk.

SAMMANFATTNING AV
SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION
•V
 årrustning o bottenmålning utförs
enligt miljöregler!
•K
 omplettera varvsnrlappen på aktern med din
Bryggplats alt. ”Ej bryggplats” i den streckade
rutan.
•B
 åten skall förses med för-, aktertampar och fendrar.

marinan. Båt som behöver tillfällig bryggplats efter
sin sjösättningsvecka debiteras med 75 % av ordinarie
gästplatshyra t o m 1 juni. Därefter utgår ordinarie
gästplatshyra.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND

BLÄSTRING BEHÖVER SÄRSKILT TILLSTÅND AV
MARINAN!
BOTTENMÅLNING

•O
 m båtägaren skall närvara - var vid båten
30 minuter före utsatt sjösättningstid.
•K
 ontrollera att bordgenomföringar m.m.
inte kan läcka.
•M
 ärk egenägd pallning med varvsnummer.
•T
 äckningsmaterial och stegar får
inte förvaras i vaggor.

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 vid marinans miljöstation.

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.

TÄCKNINGSMATERIEL

•S
 täda båtens vinteruppläggningsplats
innan sjösättning.
•B
 åt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter
sjösättning.
•M
 antåg ska vara demonterat och får inte
ligga på däck pga snubbelrisk.

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

• Mast eller bom får inte ligga på däck.
PALLNINGSMATERIEL

•B
 om får inte vara monterad (gäller om
mast är på).

Lastmaskinsföraren tar hand om båtens
pallningsmateriel efter att båten lyfts från sin
vinterplats. Pallning som fortfarande ägs av
båtägaren ställs i pallningskvarter över sommaren.
Marinan tar inget förvaringsansvar för dessa.

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning följande datum:
Fredag 30/4, torsdag 20/5, torsdag 3/6, torsdag 10/6
och torsdag 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

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

BROHÄLLS KAJ
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. Under arbetstid vardagar
förbehåller vi oss rätten att anvisa tid för lån av mastkran.

forts. nästa sida
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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 er
som fortfarande har egen pallning i höst – märk upp
din vagga eller bockar med FÖR och AKTER.
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 egen risk
Tänk på brandrisken!

SÄKERHET

FÄRSKVATTEN

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

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

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.

KASSERADE PRESENNINGAR

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS UTAN SÄRSKILT
TILLSTÅND / KVAR PÅ LAND

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL

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

Presenningar som ska kastas ska vara väl ihopvikta
och läggs på anvisad plats vid miljöstationen.

Mottagning av farligt avfall (spillolja, oljefilter,
batterier, färgrester, penslar, lösningsmedel m.m)
finns endast i miljöstationen ”mitt på plan”.

BRANDSKYDDET

Busshpl

Vattenverk

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

Seglarbyn

Grind

• Använd godkänd jordad elkabel.

Grekland
PVC-hall

•V
 ärmeelement är tyvärr inte tillåtet
att använda.
•T
 änk 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

•D
 u 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

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

Avlopps
reningsverk

Miljöstation
Spolplatta

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

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

BRANDFÖRSVARETS (SOS) TELEFON:
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HAMNKONTORET

HAMNMÄRKE 2021

BASTU- OCH DUSCHAR

Hamnmärke 2021 för våra kunder med sommarplats
bifogas nedan. I dessa moderna tider behöves inte
längre hamnmärket för att visa att båtplatshyran är
betald, då detta finns digitalt. Men sätt gärna märket på
båten ändå för att visa att er hemmahamn är Bullandö!

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

HAMNKAPTENER
Hamnkontoret kommer i sommar vara bemannat
av hamnkaptenerna Malla, Lovisa, Erik och med
gruppchef Olle i spetsen.

HAMNKONTORETS ÖPPETTIDER
Hamnkontoret slår upp portarna helgen efter
påsk och kommer sedan att vara öppet under helger
i april och maj. Fr o m 5 juni t o m den 15 augusti
är hamnkontoret öppet alla dagar.
Öppettider finns på hemsidan och på anslag
utanför hamnkontoret.

SEGELSERVICE

2015

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

DYKSERVICE
Om du tappat något i vattnet, gått på grund
eller dylikt och är i behov av dykare – vänd dig
till hamnkontoret. Beroende om dykare är
tillgängliga finns det möjlighet att boka tid.

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, kaj 5 och kaj 6.

LATRINTÖMNING

BRYGGPLATS 2021
Förra årets bryggplats gäller om inte annat överens
kommits eller om Marinan skriftligt meddelat annan
plats. Du glömmer väl inte bort att säga till
hamnkapten när du skall vara ute med båten en vecka
eller mer. Enligt våra avtalsvillkor är båtägaren skyldig
att meddela detta. Vi får annars väldiga problem med
att få plats med alla tillfälligt gästande båtar.

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

Du är väl också medveten om att bryggplatsen inte
får lånas ut eller hyras ut i andra hand!

Jollar skall vara uppmärkta och förvaras i jolleställ när
den inte förvaras ombord. Omärkta jollar anses övergivna
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 akterför
töjning i boj så att båten ligger bättre och rakare i sidled.
Fendrar är absolut krav på förtöjd båt. Glöm inte att alltid
förtöja för storm!

ELLUTTAG PÅ BRYGGOR
Eluttag på bryggor kan nyttjas när du är ombord.
Om du däremot vill ha sladden i när du inte är där
måste ett separat elavtal tecknas.
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SJÖKORT
På hamnkontoret kan du köpa sjökort över
Svenska farvatten. Vi säljer även nautiska publikationer.

JOLLAR

2019
50 år
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KÖR FÖRSIKTIGT MED BIL INOM OMRÅDET
OCH TILLFARTSVÄGEN!

2021

202

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

Silver vinyl med rött tryck pms 186c
PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE FINNS SJÖSÄTTNINGSTIDER M.M
9
(ica har röd 185c som är lite ljusare

Gammal idyll med nytt liv

MÖJA

Att besöka Möja är en kär tradition, som för min del började med
att segla in en nyköpt trapezjolle till Hundudden. Jag blev tagen av miljön på ön
och så är det än. Möja är kvintessen av skärgården med röda hus och vita knutar,
prunkande syrener, små staket och en grusad landsväg som i barndomens dagar.

TEXT & FOTO: CURT GELIN.
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Löka hamn

Hamnbaren serverar enligt uppgift
skärgårdens smarrigaste pizza!

Nostalgin lockar med Möja och ökar av att ön
lever året om och utvecklas. Senaste nyheten är
Möja Värdshus i Kyrkviken som förvandlats med
inbyggd spröjsad vacker veranda och har öppet
året om. En tur till skärgårdens kanske mest
genuina ö, är därför nästan som på strömmingens
och jordgubbarnas tid förr.
Från Bullandö brukar jag ta kurs över Kanholmsfjärden och lägga till i Kyrkviken, som har är minst
trängsel. Lika gärna seglar jag till Löka lite längre
norrut med ännu mera gemyt och kvällssol på
de få gästplatserna. Därifrån tar det sedan högst
en halvtimme att promenera till Långvik i norr.
Halvvägs dit frestar att ta en avstickare till
tätbebyggda Ramsmora by och hamn och Roland
Svensson-muséet. Detta invigdes 2014 till konstnären
och författarens minne och ära och Den som kommer
över ett ex av hans fina Övärld får veta vilken båt
han seglade och att författaren med rätta kallade sin
Folkbåt ”min borg, mitt hem, mitt arbetsinstrument.”
Denne produktive, populära konstnär hade ateljé
på närliggande Tornö och hyrde i Ramsmora i
30 år, där han målade akvareller och oljor, tecknade
litografier och skrev böcker om livet på Möja och
i skärgården. Således känns det lite högtidligt att
segla till Ramsmora med en Folkbåt. Men hamnen är
trång och till för byborna, varför man ska ta land mot
gästbryggan i infarten. Där är dock mycket gung och
öppet, men ändå rätt att ligga med tanke på att stora
båtar ofta skymmer gamla Kajsa, fiskebåten, som
Möjas meste profil, Rune Wikström tar strömming
och torsk med.
Rune är f.d. riksdagsman och ogillar Bohustrålarna,
som han menar dammsuger skärgården på fisk.
Varje morgon drar Rune trots det ut och vittjar näten
till familjens restaurang i backen ovanför hamnen.
I somras fick Rune 25 kg strömming på någon
timme, mot 500 – 600 kilo på en dag förr, varför
hans kritik mot storfisket har fått gehör.
Den dag Rune tappar orken förlorar Möja en uråldrig

I pittoreska Ramsmora ligger
fiskebåten Kajsa förtöjd.

tradition. Förr sades att Möjaborna hade en fot
i båten och en i åkern då jordbruk och strömming
varit levebrödet i generationer. På 1950-talet
ansågs dock strömming som fattigmansmat och
efterfrågan sinade. Öborna satsade på jordgubbar,
men i slutet av 1960-talet gjorde transporter och
löner att Sveriges godaste gubbar konkurrerades ut.
Idag är landen igenväxta.
Det fina med Möja är annars att ön har flera byar
och hamnar att njuta av. Löka är som sagt en favorit
och dit jag tar en tur varje midsommar för att se
om stången står kvar. Den välte busar förr, tills
festfixarna tröttnade och grävde ner ett betongrör,
dolde det noga med löv, och kurade på natten bakom
sjöbodarna och fick att gott skratt när fyllebusarnas
försök att välta stången misslyckades. Tack vare
festfixarnas påhittighet firas midsommar på Lökas
hamnäng. Varje år kommer äldre och unga, båtfarare,
sommarbor, dragspel och folk från grannöarna med
kaffe och hembakat för att fira årets ljusaste dag.
Som ett under brukar vädret vara vykortsmässigt,
inte alltid varmt, men ofta soligt och hjärtat nyper
när man får dansa små grodorna och björnen vaknar
i sitt lugna bo.
Den mest beryktade midsommaren på Möja
inträffade på 1980-talet när en bankrånare på
permission lade till i Kyrkviken för att festa. Han blev
rejält onykter, härsknade till på båtgrannen, drog kniv
och stack honom blodig. Ett stort polispådrag följde
snabbt, för Möja var känt för stökiga midsomrar.
Gangstern åkte in igen, kvällspressen sålde på bråket
och gjorde i förbifarten Möja rikskänt. Numera råder
lugn på Möja på midsommar, dansbanan är stängd
och tidig stängning gäller på Värdshuset.
Men senare på sommaren är det drag! MKU,
Möja Kulturella Ungdom, ordnar bio på dansbanan,
marknad och pubkvällar med swing så att det spritter
i benen. Förra året drog Boppers-Matte och Rhythm
Play Boys fullt hus, som av Corononaskäl betydde
50 personer. Och i september brukar det bli gung
och dragspelsfest på bygdegården.

forts. nästa sida
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Möjlighet till bra förtöjning
om vinden inte ligger fel.

Till det trevliga med Möja är att besöka de fem
byarna som från söder är Möja Ström, Kyrkviken,
Berg, Löka, Ramsmora och Långvik i norr. Plus
Hamn i väster, men dit måste man gå tillbaka till
Möja Ström för att nå, det finns ingen väg runt Möja.
Tvärsöver har varit lite Norrland att ta sig på smala
stigar och mörka myrar. Men 2020 byggdes spångar
över de sanka inre delarna. Här frodas dock myggen,
myrarna är rena myggfarmerna och förklarar öns
gamla namn Myghö. Kvällar och nätter kommer
surret och betten från de blodtörstiga fäna, men
turistboden vid Berg, har motmedel.
Från Bullandö bär rutten som sagt oftast rakt över
Kanan. Bara om brisen ger hals, styr jag hellre upp i
Vindö Strömmar, mellan Norra och Södra Stavsudda,
får sjölä och omväxling med udda sommarhus,
tills Möja Ström ska siktas. Att urskilja sundet är
inte helt lätt, Möjas västsida är brant och inloppet
saknar styrmärken. En 2,3 meters grynna lurar
dessutom mitt på Västerfjärden. Plottern fixar förstås
angöringen och snart glider du in i ett rogivande lugn
med släta sluttande isslipade hällar och stenhus
på Södermöjasidan och fina fiskarhus med båthus
längs Möjasidan. På ett antal bodar sitter gäddskallar

I Löka by finns denna vackra byggnad som
länge rymde byns affär.
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Den gamla slipen finns kvar!

och skrakholkar. Ur holkarna togs förr de gamlika
fåglarnas ägg för att dryga ut maten med.
Möjas branta västsida gör att den är obebyggd,
förutom viken Hamn och stugbyn i Hagede.
Terrängen gjorde att hamnarna och byarna
hamnade på öns flacka östsida. Skyddet i
vikarna och närheten till strömmingsgrunden i
ytterskärgården gav de naturliga förutsättningarna
att leva mellan Möja Ström och Långvik.
I väna Kyrkviken startades ett bageri på 1950-talet,
vilket nu har förvandlats till ett äkta värdshus
med god krog, B & B, hyrstugor och öns vackraste
veranda. Sedan 2020 sköter Klara och Cesar Grivans
ruljangsen på Möja Värdshus och höll helgöppet hela
den gångna vintern. Bageriet ska få ny fart i sommar
och soliga Hamnbaren fortsätter baka skärgårdens
smakligaste pizza.
Efter en långfika i Värdshusets trädgård, är det dags
att röra på benen. Värdshuset ligger i en korsning
och tar du höger hamnar du vid Bergs Brygga, som
är Möjas centrum och dit man styr för att handla på
Konsum, hämta ut från Systemet, tanka, köpa glass
och se på folk. Trafiken är tät med Waxholmsbåtar,

Möja värdshus drivs sedan 2020 av
Klara och Cesar Grivans.

Ta höger för att komma till
dansbanan!

Möja Kulturella Ungdom (MKU) orndar nu med
bland annat biokvällar på den gamla dansbanan.

Flakmoppar, cyklar och fyrhjulingar trafikerar ön och
nu gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Cinderellabåtar, taxibåtar, maffiga fyrhjulingar
och klassiska flakmoppar. Mitt emot affären ligger
Möjas lilla Turistbyrå med souvenirer och hyrcyklar
på programmet.
Den forna krogen Pärlan vid Bergs brygga är numera
bommad. En skylt på väggen säger att här kan bli
bostadsrätter, vilket låter logiskt med tanke på att
många vill sommarbo på Möja och att hus går för
miljoner. 14 miljoner är rekordet, varför en liten
lägenhet mitt i händelsernas centrum på ön, kan
locka att satsa ett överskott på. Vill du se mycket av
Möja med måttlig ansträngning passar hyrcyklarna
på Turistbyrån, då är du i Långvik på 15 – 20 minuter.
Visserligen far fyrhjulingarna förbi med bra fart, men
sedan 30-gräns införts, är deras trafiktakt trevligare.
Intressant med Möja är också företagsamheten,
av de 250 som bor året om, driver 60 eget och
när Coronan kom, ökade livet på Möja rejält.
Många sommarbor flyttade ut och distansjobbade,
bredband finns i de flesta husen. Konsum i Berg slog
omsättningsrekord och Värdshuset samt Wikströms
Fisk i norr hade lika många gäster förra våren som
i juli. Inget ont utan något gott med andra ord.
– Faktum är att vi har tillväxt på Möja. Allt fler
bor mer eller mindre permanent tack vare bra

uppkoppling, bekvämligheter som hemma och
Waxholmsbåt till och från Sollenkroka, säger Sune
Fogelström, Ramsmorabo i sjunde generationen. Han
är f.d. framgångsrik IT-entreprenör, charterskeppare
och drivande i mycket på Möja. Senast har Sune och
Erik Pettersson, taxibåtsägare och f.d. lokalpolitiker,
fått stil på Möjas gästhamnar med EU-bidrag.
Långviks nya pontonbryggor, sandstranden och
toaletterna är resultatet. Sak samma i Kyrkviken
med nya pontonbryggan och nya toaletter – äntligen.
Även i Löka slipper man dasset. Nyheterna kom
i rättan tid, aldrig tidigare lade så många till på
Möja som förra sommaren och med tanke på
tiderna kan det bli nytt besöksrekord i sommar.
Ifall du förtöjer i Långvik, kan du testa Jeppes
Gästgiveri, som trots etiketten är ett litet kafé
med enkel meny och ibland med en levande
jukebox. Det speciella är deras sjörullade brännvin
från Långviks krydderi och med öl från Möjas
mikrobryggeri.Nästa dag ligger Långvik bra till
för expeditioner till Gillöga, Stora Nassa, Svenska
Högarna – och Dråpharan. Till den sista seglade jag
av nyfikenhet på namnet – vilka hemskheter har hänt
där? Den seglingen kommer i nästa Bullandö News.
Tills dess är Möja väldigt värt en visit. O

Fakta Möja
AVSTÅND FRÅN
BULLANDÖ: ca 12 – 14 m.
STORLEK: 5 km nord-syd och ca 3 km öst-väst.
15 km grusvägar.
HAMNAR: Möja Ström, Kyrkviken, Löka,
Ramsmora, Långvik, Hamn
MATSTÄLLEN: Möja Värdshus, Möja Hamnbar,
Wikströms Fisk, Jeppes Gästgiveri.

SEVÄRT: Möja Kyrka, Möja Järnväg, Ramsmora By,
Roland Svensson museet, Löka hamn och by, nya
stigen över ön, Strutsfarmen, Södermöja Pensionat,
vårdkasen.
KULTUR: Musik, swing och bio på dansbanan,
Skärgårdsgalleriet, Möja Kyrka, Hembygdsmuseet,
Annikas Sjöbod, Sjöbergs Båthus.
NATURHAMNAR: Hamn, Ostholmen, Storö-Bockö.

13

FOTO: SKÄRGÅRDSFOTOGRAF, ULF GUSTAFSSON

Fulladdad sommar!

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

Vi finns här för dig och din båt!
Brohäll Marin

Är ditt båtnamn
slitet?
Just nu kampanj på nytt namn!
Monterat och klart 4.550:Kontakta jeanette@brohallmarin.se
för mer information.

Bättre sömnlös
än strömlös!
Prisexempel
NordMax

1295:-

@brohallmarin

Stöldsäkra din båt
med NorthTracker

Den enda Svenska spårsändaren som
är godkänd av stöldskyddsföreningen
och samtliga försäkringsbolag.

Kampanjpris

295:-

Har du kontrollerat
ditt brandskydd?
Lördagsöppet: 17/4 t.o.m. 22/5 09:30-13:00
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se • brohallmarin.se

MÄSTAREN PÅ
LÅNGSEGLING

L ARS HÄSSLE R

TEXT: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN & LARS HÄSSLER.

Främst i Sverige på att segla långt och länge kan Lars Hässler kalla sig. I varje fall om
man tar till sig att han har avverkat 240 000 sjömil, seglat jorden runt två gånger
under 32 år och besökt 133 länder. Få andra har lyckats som han att leva på att segla.
Till Bullandö kom Lars hösten 2019 efter en
gruvlig grundstötning med sin 50 fots Jennifer.
Det var en smäll i dubbel mening för en som lever
på att segla. Skadan togs väl om hand på marinan,
sedan spolierade Corona sommaren 2020 och
kanske även 2021.
Men historien om Lars Hässler handlar i grunden
om att våga lätta. Mitt i karriären, vid 42 sade han
upp sig 1988 från ett välbetalt jobb, sålde lägenheten
och sportbilen, plockade ut sparkapitalet och
beställde en stor båt i syfte att leva på att segla.
Idén var charter i Västindien på vintern, Sverige
eller Medelhavet på somrarna, paying crew på
överseglingar och så småningom segla jorden runt.
Upplägget har lyckats tack vare Lars driftighet,
sociala förmåga och genom att skriva och berätta.
Otaliga föredrag och hela nio böcker har det blivit
genom åren. Likväl uppstod frågan när vi möttes
på Bullandö: Räcker det inte nu? Men nej, lusten
att segla långt sitter i och trots värdig ålder (75),
vill Lars ut på en 14:e långsegling med betalande
medseglare 2021. Nu till Skottland, Irland,
Medelhavet och ARC-Rallyt till Västindien.
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Men om planen går i lås är oklart, Coronan avgör
och Lars har ingen plan B eller C, anser det lönlöst.
Grundstötningen i Stockholms skärgård efter
två varv runt jorden, kan låta udda för hemesterseglare. Men Lars är inte den förste och säger lite
om skillnaden mellan meditativ långsegling och
precisionsnavigering bland grynnor och kobbar
här hemma.
– Jag hade sex gäster när vi smällde på. Målet var
Sandhamn, Bornholm och vidare till Medelhavet.
Men en regnby gjorde att den som styrde
tappade orienteringen och rände på en grynna på
Gråskärsfjärden. Det tog en lång, hemsk stund att
komma loss innan vi kunde linka in till Sandhamn
och sedan bogseras till Bullandö. Misstaget var helt
mitt, jag var nere i båten och kollade inte kursen.
Jennifer tappade ena vingen på kölen, rodret,
propellern, axeln knäcktes och en bottenbalk sprack.
Men i övrigt klarade båten sig till min glädje utan
strukturella skador – ett gott betyg åt byggkvaliteten,
säger Lars. Efter insats av Brohäll och Tymar på
Bullandö kom Jennifer i sjön igen i maj 2020,

Gennakern uppe.

Jennifer på böljorna blå 2012.

Salongen.

Kapten Hässler har haft
många gäster genom åren.
Överfart till Kiribati
i Mikronesien.

Kvällssol.

Jennifer seglar vid Bequia, Västindien.

Bunkring innan losskastning.
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Målgången efter deltagande i ARC.

men då hindrade Corona nya gäster att mönstra på.
Istället styrde Lars och sambon Cecilia Montgomery
runt i Stockholms skärgård.
De som följt Lars på Facebook, vet att han är
målmedveten och bra på att marknadsföra sig,
Ett talande exempel är hur han började segla med
gäster. Istället för att drömma, tog han reda på
förutsättningarna, genom att kontakta agenter/firmor
i Västindien och segla över till Antigua Charter Yacht
Show. På plats såg han vilka som hyrde in båtar,
vad de fastnade för, mötte förmedlare och fann att
mässan i Antigua var ett måste för att bli bokad.
Innan dess hade Lars beställt Jennifer, en 50 fots
Oceanis, som stod ut med futuristisk design, fyra
dubbelhytter och fyra toaletter. Den var rymlig och
prisvärd, hade stor sittbrunn och dubbla rattar, en
perfekt charterbåt med andra ord.
Inför leveransen från Beneteau i Frankrike
fick inredningen extra lacklager, hyllor för böcker
och tidskrifter, dynor med lyxigt tyg, skönaste
sängkläderna och handdukarna, fina glas och
tallrikar för säljbarheten.
– Överraskningen var att de som bokade ofta var
välbärgade kvinnor 40 – 50 år, som i egenskap av
agenter sökte båtar för sina vänner och kräsna
kunder. De brydde sig inte om vinscharna eller
seglingsegenskaperna, men väl om antalet hytter
och båtens fräschör. De synade renligheten i pentryt,
sniffade på toaletterna och frågade om besättningens
bakgrund. En trevlig kocka med en bra meny var
plus, minns Lars.
Hans profil som skidåkare, gympaledare,
jurist, råvarumäklare, divemaster gick hem.
Detta tillsammans med båtens kvalité och en bra
broschyr såg agentkvinnorna och bokade Jennifer
tio charter-veckor på raken ett par år i rad.
Lars flyt handlar också om ekonomi. Han köpte
båten kontant, förutom ett lån på 300 000 kr för
utrustning och slapp trycket av ett stort lån.
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– Jag ville att intäkterna skulle gå till att driva
båten och marknadsföring. 2,7 miljoner betalade
jag 1988, idag är en Oceanis 500 värd kanske
en tredjedel. Men det har ingen betydelse, båten
är betald, jag behöver inte sälja.
När internet kom uppstod möjlighet att göra en
säljande hemsida och sköta marknadsföringen själv.
På sin sajt beskrev Lars sin rutt med destinationer
och datum, att man var välkommen som paying
crew och att en koj kostade som en säng på ett
vandrarhem. Att segla runt i Söderhavet och komma
till paradisiska öar, lockade äventyrslystna från
otaliga länder, många blev vänner och åtskilliga
har återkommit.
Att ha paying crew förekommer bland
långseglare. Skillnaden är att Lars är organiserad,
Jennifers inbodda atmosfär, att han kan berätta
om åren på haven och är en fena på att fixa
sällskaplighet ombord.
– Genom åren har par, singlar, unga och äldre,
vana och ovana seglat med i veckor, ibland månader.
Särskilt stolt är jag över att sju par har bildats
ombord. Tycke uppstod på överseglingar, för en
seglare två gånger. Han mötte en kvinna ombord,
gifte sig, skilde sig och träffade en ny kvinna på en
ny översegling, kan Lars berätta.
Med charter och betalande besättningar seglade
Jennifer in sina kostnader och gjorde drömmen om
jordenruntsegling möjlig. 1992 lättade Lars för att
via Västindien, Panama och Söderhavet segla till
Nya Zeeland och Australien, På hemvägen angjordes
Indonesien, Vietnam, Seychellerna, Sydafrika och
Västindien igen för att efter sex år återse Stockholm.
Men en gång är ingen gång.. 2010 bar det iväg på
en ny världsomsegling, nu på den för långseglare
ovanliga rutten Suezkanalen, Röda Havet, Jemen,
Oman, Dubai, Indien, Kina, Japan Alaska och USA:s
västkust. Plus Mexiko, Hawaii, Söderhavet, Sydafrika,
Västindien igen och Kuba. Till och med Ryssland,

S/Y Jennifer framför Hornglaciären på Svalbard.

Grönland, Island lockade, oväntat många ville
uppleva äventyret på en bekväm båt i kalla vatten
med en van kapten. Tre år tog den turen.
Inte allt har dock gått som tänkt, en dykolycka på
Tahiti kostade på både mentalt och ekonomiskt.
Även IT-kraschen på 2000-talet innebar abrupt
avbokningar för företagsseglingar och paying crew.
Lösningen blev Europas kanaler tur och retur,
Medelhavet och en bok om resan. När konjunkturen
vände, var båt och skeppare redo för nya äventyr.
– Inkomster i all ära, men min tanke från start
var som sagt att segla charter några år, ha paying
crew för sällskap och lära känna nya människor
på överseglingar. Och planen har fungerat, sedan
1988 har jag haft ca 1 400 personer ombord.
Den som tycker om resor och äventyr, anar känslan
att kliva på en stor båt, färdas, möta andra och se
nya länder utan stor plånbok. Allt ansvar tar Lars,
som kallar upplägget flytande vandrarhem.
Trots allt funderar en hemesterseglare på hur
kapten Hässler har hanterat eventuella konflikter
ombord i alla år och att alltid vara en trevlig värd?
– Det har gått bra, bara några få har fått lämna
i förväg. Visst kan det bli lite påfrestande ibland att
hela tiden ha folk omkring sig. Men då stänger jag
in mig i min hytt, läser eller lyssnar på radio, säger
Lars om sitt sätt att vara.

Skepparen ”hänger” i Nya Mikronesien.

Strandhugg på Nye London en f d gruva, mitt emot Ny-Ålesund.

Ett skäl till att konceptet fungerar, kan bero på
rutiner ombord. På Jennifer ordnar ett lag mat en
dag i taget och med sex paying crew har var och en
kökstjänst en eller två dagar i veckan. Segelvakterna
delas upp med tre timmar på och sex timmar av.
Men Lars sover lätt, en dunk i durken räcker för
att han ska komma upp.
De senaste investeringarna är en följd av
att Lars tycker att åldern börjar ta ut sin rätt.
Han har monterat extra högt mantåg med räcke
runt båten, tak över sittbrunnen, el-vinschar och
en kamin för mysvärme på Jennifer, som är döpt
efter brorsdottern.
Att långseglare skriver en bok eller två händer,
men Lars har som sagt gjort nio! Den första, Yrke
Världsomseglare, är slut efter 10 000 ex. I den
blandar han intryck med reflektioner och fakta till
en kul kombination av historiebok, reseskildring och
handledning i att leva på att långsegla. Ett nytryck via
print on demand går att beställa på hans hemsida.
Eller få ett ex signerat om Jennifer siktas på Bullandö
i sommar. Och en kråka i guideboken Arholma –
Landsort, som Lars fick idén till i Karibien och sålde
in till en nautisk förläggare med båt på Bullandö.
Som sagt – i konsten att leva på att segla är
Lars Hässler utan tvekan en svensk mästare.
Mer info finns på www.yacht-jennifer.nu

På svaj i Mikronesien.
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Berndt Lindberg och
Anna blev bästa mixed!

Fin läns i hård vind. Ombord finns tävlingens
yngsta deltagare Viktor med pappa Martin.

Startfartyget

Spinnaker som frigjort sig.

Svarta moln jagade de
tävlande och på slutet
blåste det upp rejält
med piskande regn.

OK

Curre på kryss.
Tionde gången gillt?
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NORDIC
YACHTS
OPEN
SUCCÉ IGEN TROTS NYA REGLERNA
TEXT: CURT GELIN. FOTO: LASSE EKLÖF, WWW.YACHTPHOTO.SE.

L

änge var det osäkert om Nordic Yachts
Open från Bullandö skulle kunna starta.
Pandemin fick arrangör Mats Runström
att hålla andan och först i mitten av
augusti tog han ett djupt andetag och sade: Vi kör!
Men virtuellt, inget skepparmöte, ingen aftersail,
ingen middag på Bullandö Krog. Hur skulle nyheterna
tas emot? Men som storseglare down under brukar
säga: No worries mate, vi kommer. Det nya var
att maxgränsen för deltagare lyftes när var och
en bokade bord istället. Greppet gav nytt rekord
med 140 anmälda båtar och blev ett nytt kvitto på
att konceptet fungerar trots tiderna. Inget ont utan
något gott..

målrakan när ett svart moln drog in, vinden vred
och tjöt i riggarna. 37 knop och piskande regn fick
flera att bryta, en båt brakade på land, men klarade
sig med märken i stäven.

H

S

V

äl tillbaka på Bullandö blev det varken varmkorv,
öl eller gemensam middag. Men tävlingsledare
Mats och arrangör Kristina från Värmdö Jolleseglare
kan konsten att skapa stämning, ordnade med
prisutdelning och kul kommentarer på Zoom.
Godispåse med smäckra Roblineskot, kakmix från
Kungsörnen, bandanas från Selldén och nya luvor
med Nordic Yachts logo på, smickrade dessutom
oss deltagare.

istorien om Nordic Yachts Open började
2010 när shorthandesset Jimmy Hellberg
och Mats på Bullandö kom på den lysande idén
att kappsegla på två en lördag i september. Sedan
dess har fler och fler ställt upp och många varje
år. Kvällen före start 2020 mejlades att banan var
samma som 2019 och på ca 32 M. Det innebar start
strax NO Djuröbron, läns till en prick vid Södermöja,
kryss till Franska Stenarna, runt Gökens lysboj på
Kanan, halvvind runt Trollharan och Torskkobben
och mål vid Djuröbron. Trots att banan var bekant,
behövdes navigering, för i jakt på bästa vägen
hamnade vi intill holmar och skär, som krävde koll
i paddan. Som deltagare för tionde gången var
planen på kryssen, att hålla ostöver för sjölä och
att ta ut slagen. Men vid Långholmen missade vi,
fick kort-kryssa och tappade bästa IF Primula med
Fredrik Wigelius och Sven Holmner.

ensationell seger 2020 tog Niklas Bergelv
och Christer Rygaard i Seaon 96 Habanero.
De startade sist, men var först i mål på fantastiska
tiden 03: 47:48. Sju minuter senare svepte Bertil
Claesson och Lizzie Claesson i sin Corsair 311
över linjen som tvåa. Trea på korrigerad tid kom
meriterade Joakim Rodebäck och Martin Klinga
med SK 30 Ruth på 05:19:06, vilket visade igen
hur väl långsmala klassbåtar seglas. Bästa mixed
besättning, på 12:e plats av 98, blev Berndt Lindberg
och Anna Hertting i Hux Flux, en av tre Smaragader.

M

F

ellan Runmarö och Fågelbrolandet ökade
sydvästen till 10–12 m/s och sjön tryckte så
att min Folkbåt riste i skrovet. Men runt Franska
Stenarna kom vi, fick ut focken i lovart och forsade
fram med för en F hisnande åtta knop. Snart blev
vi förstås omåkta av alla med flygande försegel
och av trimmisar i dubbla farten. Dramatik kom på

T

re besättningar var värda dunk i ryggen för
att ha genomfört i små låga bankappbåtar.
Erik Lindén och Gustav Theander i sin 606 kom 8:e,
Anders och Peter Jakobsson i en CB 66 blev 10:e
och Olof Nyberg med gasten Johan Wallinder
20:e i en annan 606. Tala om tåga!

ör min del tog banan längsta tiden på tio år
och slutade på en ny plats i kön (51)).
Men 8 september i år ska F SWE 100 Antigua anno
1957 vara med igen.
För statistik, resultat och tider,
besök www.nordicyachts.se
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BULLANDÖ KROG 2.0
TILL SOMMAREN 2021
TEXT: MAGNUS JOHANSSON. FOTO: DANIEL SJÖLUND.

Denna säsong gör fyra nya krögare tillika delägare entré på skärgårdens i särklass bästa restaurang. Välkomna till Bullandö krog 2.0!
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FÖRSTÄRKNING PÅ ÄGARSIDAN

Till sommar 2021 så blir det lite mer nyheter på
krogen än vanligt. De senaste 22 sommarsäsongerna
har krögarparet Julle & Mange framgångsrikt
drivit krogen tillsammans, men känner nu att deras
kroppar börjar säga ifrån. Dagar när det närmar
sig över 35,000 steg i rask takt i värmen på
bryggan flera veckor/månader i rad, sliter till slut
på krögarnas kroppar.
Det är väldigt kul och givande, men vissa veckor
är det lite väl tufft att vara en säsongsarbetande krögare
som passerat 50 år. Nu väntar istället ett något mer
administrativt arbete för vår del på krogen och kanske
kan vi få njuta lite mer och ta del av vad sommar
2021 har att erbjuda. Någon som har ett bra tips
vad vi ska roa oss med?
DET ÄR ALLTSÅ DAGS ATT SLÄPPA FRAM
EN NY GENERATION KRÖGARE!

Denna nya generation, som ni säkert kommer
känna igen, har alla redan arbetat mellan fyra till
tio år med oss på bryggan och inne i köket.
De gäster som ofta besöker krogen kommer
att känna igen både personalen, konceptet och
menyerna. Nyheter på krogen kommer att ske där
interiör, koncept och menyer stegvis kommer att
uppdateras. Öppettiderna på för- och eftersäsong
kommer dessutom att förlängas.
Julle och Magnus är kvar som huvudägare till krogen.
Det känns tryggt för oss att stegvis överlämna
krogen till dessa fyra kompetenta herrar. Säsong
2020 slog vi all-time-high med alla som "hemestrade"
i Skärgården. Hur det blir i sommar vet vi inte
ännu, men förhoppningsvis blir säsongen 2021 en
fortsättning på det försäljningsmässigt fantastiska
året 2020 (trots en pandemi). Så nu laddar vi för
en ny säsong 2021 där vi är i full gång med att
förbereda för öppningen kring påsken, eller kanske
helgen innan.

Från vänster: ”Julle” Ljungren, Daniel Sjölund, Jimmy Norvall, Claes
Karlsson, Peter Sylvén och ”Mange” Johansson. Bullandö krogs
sex krögare!

DE NYA DELÄGARNA ÄR:

Claes Karlsson

Som redan gjort 10 år i baren och matsalen på
Bullandö Krog är service-minded som få och
har genom åren blandat drinkar som gästerna
aldrig kan få nog av. ”Clabbe” som han också
kallas har de senaste tre åren varit källarmästare
på fisk- och skaldjursrestaurangen STIM Grill på
Östermalm i Stockholm.

Daniel Sjölund

Har de senaste tre åren varit köksmästare
på Bullandö Krog tillsammans med krögare
Julle Ljunggren och har sammanlagt gjort åtta
år i köket på Bullandö. Daniel gillar traditionell
matlagning och står pall, när det "brallar på”
med gäster på bryggan. Daniel har även varit
köksmästare på restaurang Björkvik på Ingarö
innan Bullandö Krog.

Peter Sylvén

En av flera fantastiska hovmästare på Bullandö
Krogs brygga sedan sex år tillbaka. Han känns
igen med sin effektivitet, sin hårknut i nacken
samt lugna och ödmjuka framtoning. Brinner för
vin och mat i kombination, samt att få gäster
att trivas och känna sig igenkända. Peter har de
senaste tre åren varit hovmästare på Restaurang
Svartengrens i Vasastan i Stockholm.

Jimmy Norvall

En ständigt leende och glad matkreatör.
Kallskänkschef på Bullandö Krog under
fyra säsonger. Jimmy har de senaste fyra åren
jobbat på finkrogarna "Djuret" och Restaurang
Sekt i Stockholm. Jimmy brinner för bra råvaror
tillagade med modern "touch".

VARMT VÄLKOMNA TILL BULLANDÖ KROG 2.0!
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LÅNGSEGLING
– Reparationer på exotiska platser
TEXT: LINDA LINDENAU. FOTO: LINDA LINDENAU & LASSE ERMALM.

När jag planerade min jordenruntsegling lade jag in ett antal pauser
på en-två veckor. Under hela seglingen som tog 3,5 år, har jag haft betalande
besättning som bokat in sig upp till ett år i förväg, och de har förstås räknat med
att jag skulle infinna mig på utsatt datum, på den plats de köpt sin resa till.

J

ag visste att jag skulle komma att behöva pauser i tidsschemat. Båtens, Peristeras,
behov hoppades jag kunna ta hand om i samband med de längre seglingsuppehållen
då jag också åkte hem till Sverige.
Under mina kortare uppehåll hade jag tänkt turista. Mina deltagare har i regel kommit
några dagar innan påmönstringen, för att ha tid att åka runt och se landet.
De turistbesöken tänkte jag ägna mig åt de veckor jag inte hade deltagare ombord.
Därav blev ingenting. Peristeras behov har hela tiden varit så överhängande, så de
”lediga” dagarna har bestått av tidskrävande turer med svårbegriplig kollektivtrafik,
eller taxi med chaufförer som bara talar sitt eget språk, till industriområden där det
eventuellt skulle finnas en affär som säljer den reservdel jag behöver. Fanns den? Nej.
Jag behövde organisera reparatörer. Reparatörer som bara fanns i en stad dit jag
visserligen var på väg, men då med deltagare ombord så jag bara skulle ha en och en halv
dag på platsen och allt måste vara förberett så att reparationen skulle kunna ske just då.
Och egna lagningar av för mig lösbara problem, ibland enklare, ibland svårare där jag med
Nigel Calders Boatowners Mechanical and Electrical Manual i ena handen, och telefonen
med Youtube i den andra, krälat in i och gjort mig bekant med min båts innersta skrymslen.
Detta, i kombination med lakan som ska tvättas, mat inhandlas, formulär fyllas i,
anmälningar tas emot och frågor besvaras, tog all min turisttid i anspråk.
Jag blev mer och mer frustrerad. Skulle jag segla runt jorden och aldrig se och förstå
var jag varit? Skulle exotiska platser flimra förbi på andra sidan skrovet medan jag hade
uppmärksamheten på verktygslådan?
Med tiden ändrades min syn. Några utflykter gjorde jag tillsammans med deltagarna,
tillräckligt många för att jag skulle upptäcka att de allra flesta vattenfall ser likadana ut.
Och väldigt många turistmål på jorden är kulisser. Väl omhändertagna och vårdade, viktiga
delar av landets historia, men likväl kulisser. Skillnaden mellan att besöka den restaurerade
byn, och att se den på TV, är mest en fråga om temperatur och doft.

forts. nästa uppslag
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Reparation av vindroder på Rhodos.

Meck på toalett mitt ute på Stilla havet.

Jobb med genomföring till ny Watermaker på Lefkas i Grekland.
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D

å började jag ändra min syn på turerna ut i
förorten. Jag började uppskatta mina besök hos
lokala Yamahareparatörer som inte kan engelska
men som har all tid i världen till kreativa försök
att kommunicera med den där kvinnan från något
okänt land som kommit med en båt ända hit. Jag
började glädjas åt de resonemang om kulturkrockar,
som jag haft med inflyttade västerlänningar som
med sina specialkunskaper försöker skapa en
tillvaro på andra sidan jorden och starta en verkstad
med lokalbefolkningen. Jag började jämföra
hur reparationer organiserades i länder med en
ursprungsbefolkning och en vit överklass, i mer
homogena länder – självständiga eller med en diffus
kolonialmakt på långt avstånd, och i små, fattiga
länder utan organisation över huvud taget men där
allting ändå fungerar.
Då började jag tänka att jag gjort ett annat
slags resande. Det går inte att hinna se och förstå
allt i ett land man besöker bara en kort tid. Det
mesta måste man välja bort. Jag tvingades välja
bort det traditionella turistandet, men jag fick något
annat istället.

H

ade jag hellre suttit i turistbussar med guider
och solhattar och kameror, än i en Uber och
fått veta att trots att chauffören tjänar bara 30 SEK
brutto på en lokal färd så är han nöjd, för annars
hade han inte haft råd att ha bil över huvudtaget?
Hade ett långsamt köande till en utsikt gett mig mer
än mitt letande i utkanten av stan efter den påstådda
reservdelsbutiken bland småverkstäder, bostadsskjul,
lunchstånd och barn på väg till skolan? Skulle jag ha
velat byta bort mina möten med mekaniker, i deras
oglamorösa verkstäder med välskötta verktyg och
maskiner från alla decennier från 50-talet och framåt,
mot fler vattenfall?

P

å St Lucia lyftes Peristera, och rodret plockades
ut. På land låg redan en båt som också deltagit
i ARC:en, den eskader från Las Palmas till St
Lucia, som många svenska båtar deltagit i igenom
åren. Den roderskadan var av en annan dignitet
än Peristeras, och vi studerade den intresserat.
En stor del av deras roder hade gått av, och
besättningen lyckades – i sjögången på Atlanten
– bygga ett nytt roder med hjälp av några durkar
och en radarreflektor. De konstruerade en vikbar
”ärm” av två durkar, med metallskivorna från
radarreflektorn som gångjärn. Ärmen kunde de vika
runt återstoden av originalrodret, och fixera med
linor. Föreställ er att hänga i vattnet, med stora
skivor i händerna, dyka ner med skivorna och få dem
på plats runt ett avbrutet roder – i sjögång! De fick
välförtjänt uppmärksamhet av eskaderledningen vid
festligheterna efteråt.

M

anske några. Det finns turistmål jag är ledsen
att jag missade, men nu när jag skriver detta kan
jag inte komma på vilka de var. Det var inte vattenfall,
det vet jag säkert.

ekanikerna som arbetade med Peristera
menade att det var den nedre packningen
som var sliten och de bytte ut den.
Jag kom inte långt med mina argument om
att jag faktiskt sett att hjärtstocken rört sig
upptill. Enligt dem skulle den rörelsen försvinna
när de bytt den nedre packningen.

D

P

K

en som är ute och seglar utan tidsplan,
kan stanna kvar på en plats tills hen vet att
reparationen är lyckad. Om något inte fungerar som
det ska, kan hen gå tillbaka till reparatören och
klaga och få det åtgärdat, antagligen utan ytterligare
kostnad. Den möjligheten hade inte jag.
Innan jag hann upptäcka att reparationen inte löst
problemen, var jag redan långt därifrån, utan att
kunna vända tillbaka.
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U

nder den första Atlantöverfarten 2016 började
rodret glappa. Större delen av tiden seglade
vi med vindrodret, Hydrovane, som har ett eget roder.
Mina deltagare ville gärna handstyra i Atlantvågorna,
och det var så vi upptäckte glappet. Från stuvfacket i
aktern gick det att se att hjärtstocken rörde sig några
millimeter i röret i skrovet. Överst sitter en packning,
och den verkade vara på väg att bli utsliten. Med
hjälp av några plastbitar och en slangklämma kunde
jag fylla ut utrymmet så att hjärtstocken höll sig mer
still. Jag hade satellitkontakt med Conny Zetterberg,
som för säkerhets skull avrådde oss från att
använda rodret. Vi hade 2000 sjömil kvar att segla
så min besvikna besättning avstod mestadels från
handstyrandet.

å väg genom Karibien var rodret obehagligt
trögt, och det gnisslade ibland. I Shelter Bay,
marinan/varvet i Panama där man väntar på
tillstånd att gå igenom Panamakanalen, lyftes
Peristera. Deras dom: Den nedre, utbytta
packningen var för stor och därför gick rodret trögt.
En del av packningen var inte fixerad i skrovet
på rätt sätt, därav gnisslet. Den övre packningen
var sliten och hjärtstocken rörde sig för mycket inuti.

forts. nästa uppslag

Skepparen bakom ratten!

Mer jobb med Watermakern.

Lyft i Darwin, Australien. Propelleraxeln måste riktas om efter
packningsbytet i Mackay.

Första roderreparationen på St Lucia.

På väg till mekanikern
i morgonrusning.

Mackay. Fiskelina runt propelleraxeln
så tätningen måste bytas.

Whangarei NZ. Riggaren Matthew som
bytte två stag.

Whangarei, NZ. Ny fin vattenlinje.

Även en ny bimini och sprayhood på plats!

Mekaniker på St Lucia.

Ivan lagar ankarspelet.

Kontroll av generator i Kapstaden.
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Nytt storsegel.

Fiskelina i propellern.

Rodermeck.

Kreativa mekaniker i Indonesien.

Byte av roderpackning.

Roderpackningsfix i Shelter Bay,
Panama.

Bunkring i Manihi, Franska Polynesien.

Beställning gjord på Trinidad.

J

a, ni kan ju förstå hur det kändes att betala för
att reparera bristerna från den förra reparationen.
Men, lite tur i oturen. Galapagos, dit vi var på väg,
kräver intyg att båtarnas skrov är fria från beväxning.
För att få intyget måste man antingen lyfta båten
eller skicka ner en dykare. Det intyget blev lätt att få
eftersom Peristera redan låg på land.

D

ecember till mars låg Peristera på varv i
Whangarei, Nya Zeeland. Jag åkte hem till
Sverige men innan dess hann jag ta en fika med
Laura Dekker, vars röda båt Guppy låg vid en
boj i hamnen. Jag hade både tid och råd att ge
Peristera lite välbehövlig uppgradering, inte bara
akutbehandling. Hon fick bland annat nytt storsegel,
ny sprayhood och bimini i en vacker limegrön färg,
galvaniserad ankarkätting, nytt babystag och en
rejäl motorgenomgång. Efter sjösättningen 15 mars
2018 var jag glad, och trodde att jag nu hade en
båt som var tillräckligt upprustad för att ge mig lite
tid över ibland.

D

en 15 maj lyftes Peristera i Mackay, på
Australiens östkust. Två glada fiskeintresserade
deltagare hade haft en fiskelina efter båten, och
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både de, och jag, glömde att den hängde där när vi
gick in i hamn. Den har snott sig runt propelleraxeln,
och ätit sig in i packboxen som måste bytas.

I

Mackay noterade de ett missljud från motorn i
friläge. Enligt mekanikerna måste flexplattan bytas.
I Cairns stod mekanikerna beredda med en ny
flexplatta. Istället konstaterade de att hela växellådan
måste bytas. Någon växellåda som passade fanns
dock inte i Cairns, den måste beställas, och skickas
till Darwin. I Darwin i juni, lyftes Peristera igen, och
fick en ny växellåda.

P

å vägen mellan Cairns och Darwin slutade
generatorn att ladda. Bara tre månader hade
gått sedan sjösättningen i Nya Zeeland.

S

eglingen genom de strömmande vattnen norr
om Australien, utan möjlighet att ge extra ström
till batterierna när ankaret skulle upp, blev en av de
mest spännande etapperna – i flera bemärkelser.
Jag fick sedan en ny generator i Darwin, och troligen
hände något här som sedan orsakade att ett batteri
exploderade mitt på Indiska Oceanen. Men det är en
annan historia. O

.

BÅTTEXTIL PÅ BULLANDÖ MARINA

THERESA FLATMO KÄNNER SIG VÄLKOMNAD
PÅ BULLANDÖ MARINA

TF Design flyttar in som nytt Bullandöföretag inom Båttextilier. Här kommer det finnas en visningslokal
med textila kollektioner samt materialprover på alla våra produkter. Detta är ytterligare ett steg i att
erbjuda våra kunder bättre service. Såklart kommer vi fortfarande på kundbesök till båten
när det är dags för mallning och leverans.

BÅTTEXTILIER

SVENSK KVALITET

BRODYR

Med 20 års erfarenhet inom båttextilier
är steget naturligt att bli mer permanent i
Stockholm. Tillverkningen kommer fortfarande att ske på fabriken i Jämtland. Det är
viktigt med riktiga lokaler och industriella
maskiner för att leverera hög kvalitet.

Material och komfort är viktigt för oss.
Tillverkning av alla våra dynor, madrasser
mm sker i Sverige och samtliga textilier är
från svenska väverier. Det är viktigt för oss
att kunden blir nöjd både vid leveransen
och många år därefter!

Vi kan leverera klädslar och dynor med
högklassig brodyr som ger dina textilier
ett extra exklusivt utseende. Detta görs
numera direkt i vår egen fabrik på egna
maskiner, något som minskar leveranstiderna och ger oss större kontroll.

Smygöppningen sker under mars och april 2021
Pga Corona krävs tidsbokning. Följ oss på Facebook för att se när vi finns på plats!
Bokningar kan göras via Facebook, e-mail, sms eller telefon.

www.tfdesign.se I info@tfdesign.se I 070-362 01 56

SEGLING ÄR ETT NÖJE, VI
TAR HAND OM RESTEN!
Vi som jobbar med master & segel hela dagarna vet hur svårt det kan vara
att t.ex. hissa ett rullstorsegel med långa lattor eller masta på en 40 fotare.
Att dessutom göra det själv är ännu svårare.
På Bullandö erbjuder vi ett antal tjänster som gör det lättare för dig;

Nedtagning
samt Montering
av segel på båt

Besiktning,
Transport till och rigg-trimning, av
kontroll, protokoll från segelmakeri & på-mastning
och utvärdering

Förvaring i rätt
miljö

Reparation och
justeringar

Många äldre båtar är i behov av uppgraderingar t.ex single-line rev för bommen
och reparationer av segel, detta är några av de tjänster som Benns och Gransegel nu kan göra på plats vid båten.
Precis som med en bil så behöver en båt och dess segel och rigg
underhållas. Givetvis är det också en säkerhetsfråga att ha en väl
underhållen båt!
Vi hjälper dig gärna med att kontrollera och trimma in rigg
och segel för optimal livslängd och prestanda.
Bullandö direkt 070-9709103

www.bennsmast.se 08-27 89 91 · www.gransegel.se 08 718 30 60

bullando@bennsmast.se
Mast & Rigg
Bullandönyttvår.indd 1
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HYR UT din båt genom RTC
Det är gra�s!
Kontakta oss för mer info
info@rtc.se 08 571 45900

www.rtc.se
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BÅT

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA

Välkommen till vår brygga på Bullandö
Marina – bästa säljläget i Stockholms
skärgård. Förra året sålde vi 270 båtar.
Vi på Stockholm Marin är passionerade båtmänniskor
med lång 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 tel 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!

C

M

Vi bygger bryggor på beställning.

Y

CM

•
•
•
•
•
•
•

Flytbryggor
Fasta bryggor
Y-bommar
Bojar
Sjötransporter
Bryggreparationer
Underhåll

MY

CY

CMY

K

Kontakta Robert Vikarby för offert.
08-737 03 07

www.bullandobryggan.se

Leta gärna båt med hjärtat,
men köp den med hjärnan.

Y A C H T C O N S U LT I N G
070-891 95 04, info@ship-shape.se, www.ship-shape.se

Vi är länken mellan dig
och ditt nya båtliv!

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

PELLEP.COM

@PELLEPOFFICIAL

Bullandö Handel
& Sjömack
Vi har öppet alla dagar!

bullandohandel.se
08-571 450 58

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

