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LEDARE
Hur ser planerna ut inför nästa sommar? Ska ni bygga något nytt?
En serviceanläggning behöver alltid förnyas och piggas upp för att
öka attraktionskraften och att kunderna känner att de får valuta för
båtplatshyran. Vi har under årens lopp höjt kvaliteten på marinan.
Dessutom kommer det hela tiden nya krav från kommunen som kräver
investeringar mm som inte alltid är av det lönsamma slaget.
Det senaste i den vägen är båttoasugar. Det har varit ett himla hallå runt
denna nya lag och jag kan väl inte påstå att pumparna har varit glödheta
pga hög belastning. Sommarens mindre nyttjande av båtarna har kanske
påverkat detta. För det kan väl inte vara så att båtfolket ”skiter i” detta..?
Ursäkta uttrycket.
Det har väl aldrig snackats så mycket väder som under denna sommar.
Många sol- och värmetörstande båtfarare har kroknat och helt enkelt
avbrutit sina båtsemestrar och tagit första bästa charterresa söderut
för att istället sitta och flämta på playan i 35-40 graders värme och dricka
Aperol. Själv har jag jobbat i princip hela juli och augusti, då jag gärna vill
vara här under högsäsongen. Helst ska också dricksvattnet räcka till, vilket
det har gjort denna sommar utan i princip några driftstörningar. Puh!
Två veckors semester hade jag från midsommar och gjorde bl a bryggcheck
på Höga Kustens Bönhamn m fl fina ställen. Det blev också en vecka med
bra väder i Åre med vandring och fin skidåkning på Skutan. Det funkar bra
med skuta med snö istället för skuta i sjön…
Sommarens enda segling för mig gjordes lördag 15/8. Det gäller att
tima in en av de bästa dagarna på hela sommaren och vi var inte
ensamma ute på havet denna fantastiska dag. Vi seglade ut till Grönskär
och gick iland och upp i den gamla fina fyren från 1770. Vilken utsikt!
När sikten och förhållandena i övrigt är så bra knäpps det många bilder.
En perfekt avslutning efter en härlig dag på sjön blev den smarriga
middagen i kvällssolen på Bullandö Krog.
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På artikelfronten har Curre Gelin, träffat Bullandöföretaget Nordic Yachts,
seglat en snabb J-88 som ligger på K-bryggan, besökt Södermöjas Pensionat.
Janne Fjellström packade trunken med block och kamera och åkte i mars
till Landsort.
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Välkommen upp på torra land i höst!
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Omslagsbilden: Bullandöbåten ”La Dolce Vita” med
Per Lindstedt vid rodret under Sandhamn Open 2015.

VAD HÄNDER PÅ

BULLANDÖ?

AV: FREDRIK BROMS.

Då börjar det bli dags igen för att börja tänka på att ta upp
båten inför kommande vinter. Kanske inte det roligaste för en båtägare,
utan snarare ett nödvändigt ont i vårt land.
Antal övernattande gästbåtar har under perioden midsommar till
9 augusti ökat något jämfört med förra året. Mot samma period 2013,
som var toppåret, ligger vi ca 6 % efter. De utländska gästbåtarna minskar
något i år jämfört med 2014, vilket man kan ha förståelse för med tanke på
den kalla sommaren. Men tänk vad de missar när de inte besöker Bullandö…
FLER STATIONER FÖR
TOATÖMNING
Vi har i sommar monterat
ytterligare tre fasta
tömningsstationer och
flyttat den på kaj 1 ut till
pontonen vid macken. Vi
har tagit fram en egen
mobil toasug med tank
och manuell pump som
man drar ut på bryggan till sin båt. Själva vagnen
är lite klen och kommer säkert att behöva förstärkas
eller bytas ut.

OBLIGATORISK
BOTTENTVÄTT
I HÖST
Vi flaggade upp redan
i våras att bottentvätt
vid upptagningen
blir obligatorisk från
och med i år. Alla båtar
kommer att tvättas
på spolplatta där
också rening av
spillvattnet görs.

4

FÄRGBANDEN FÖR
SJÖSÄTTNINGSPERIOD
FÖRSVINNER
Vi kommer från och med denna höst
att upphöra med att båtarna ska vara
uppmärkta med plastband som visar
vilken sjösättningsperiod båten har.
Nu snackar vi förändring på hög nivå…

somrar. I sommar har båtarna av förklariga skäl inte
använts lika frekvent varför båtägare med trasiga
båtar har kunnat få snabb hjälp tack vare den höjda
servicegraden.

SAILING EVENTS TOPPAR
STOCKHOLM MARIN
SLÅR SÄLJREKORD
Hos Stockholm Marin
har de redan i mitten av
augusti sålt 140 båtar,
vilket är lika många
sålda båtar som hela förra året. Framförallt har fler
och större segelbåtar hittat nya ägare. I mitten av
september blir det kampanjpriser på tillsalubåtarna.

NAUTISKA PÅ BULLANDÖ
På Nautiska Magasinet är Douglas Eklund nöjd
med sin första säsong på Bullandö och de har haft
många shoppingsugna besökare. Speciellt är tröjor,
mössor mm med Bullandö-tryck populära. Rean
pågår och fr o m september har de helgöppet.

BULLANDÖ GLASSFABRIK
FABRICERAR MERA
Trots brist på fint väder i
sommar är de jättenöjda
på Glassfabriken. Ökad
försäljning och nyöppnade
café- och glassbaren i
Stavsnäs har gått över
förväntan bra. Konceptet
håller alltså. Koncern-chef Madeleine, som kör glass
från Kvarnholmen till Stavsnäs, ser även till att alla
tre ställena fungerar som de ska.

BULLANDÖ
HANDEL & SJÖMACK
REKORDSÄSONG
FÖR BULLANDÖ KROG
Krögarna är förvånade och
slår i år alla tidigare rekord.
När solen väl visade sig
hade de som mest
80 sällskap på väntelistan!
Köket börjar nu bli för litet, men går inte att bygga
ut mer, om man inte spränger in det i berget…
Utrymmena för personalen har också blivit trånga.
Det är jobbigt när det går bra…:-)

FULL FART HOS BROHÄLL MARIN
Hos Brohäll Marin har man haft hela
fem mekar igång hela sommaren,
vilket är klart fler än tidigare

gör också susen. Många har sina båtar med masten
på i många vintrar men glömmer att se över riggen.
Ramlar masten omkull håller man sig nog för skratt…

Säsongen på Bullandö
Handel och mack hör
väl inte till de bästa.
Drivmedelsförsäljningen
har förstås påverkats
av vädret under vår,
juni, juli. En efterlängtad service för båtar med
tankningsbehov på kvällskvisten, blir installationen i
höst av en kontokortspelare så man kan tanka själv.

SHIP SHAPE TAR HAND
OM MAST OCH RIGG
På Ship Shape har man koll
på mast och rigg, och de har
också bytt ut stående rigg på
många båtar. Att trimma riggen

I år kommer över 80 företag att ha seglat med Sailing
Events två Grand Soleil 50. Dessutom blir det många
taxibåtskörningar med deras Minor 29. Den har gått
1800 sjömil sedan i februari. Deras bästa år hittills.

RTC HYR UT BÅT
Med ett bra bokningsläge i vintras
av hyrda båtar, har sista-minutenbokningar under juni-juli varit få. I
augusti när solen började visa sig tog
det fart. Nu börjar uthyrning av båtar
på varmare breddgrader utomlands
under höst och vinter.

NORDIC YACHTS FAREAST 28R
På Nordic Yachts gläds de åt över 10 st sålda
Fareast 28R och som kommer att bli en egen klass.
Dessutom är 28R nominerad till European Yacht of
the Year. I år har de smygstartat med eventseglingar
med några snabba 28R. Kanske något för nyfikna
företag?

TYMAR FIXAR ELEKTRONIK PÅ BÅT
Fler och fler upptäcker att Tymar finns och
deras kompetens på marinelektronik. Marcus
från Nya Zeeland, har jobbat hela sommaren
och är glatt överraskad över att kunderna
kommer och tackar efteråt, vilket han inte är
van vid från tidigare arbetsplatser. Bullandökunderna
är de bästa och gladaste kunderna…

NORDIC YACHTS OPEN 2015
Den 5 september går startskottet för årets roligaste
kappsegling från Bullandö med avslutande after-sail
och middag på Bullandö Krog. Vi hoppas att det blir
rekordantal för deltagande Bullandöbåtar.

KOMMUNALT VA 2017?
Värmdö kommun siktar på att påbörja arbetet
med utläggning av ledningar under 2016 och ska,
om planen håller, ansluta ledningarna till vår VAanläggning i slutet av 2016. Den som lever får se…
Men innan dess har vi en del att komma överens om.
På www.bullandomarina.se uppdaterar vi
löpande med aktuella händelser. Där kan du boka
upptagningstid mm, se när båten ska sjösättas,
väder, webbkamera etc.
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UPP

TAGNINGS
CIRKULÄR 2015

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING

• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp

A N V I S N I N G A R I S A M B A N D M E D U P P T A G N I N G A V B Å T.

BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM

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

FÖRTÖJNING AV BÅT FÖR UPPTAGNING
Tag kontakt med hamnkapten innan båten förtöjs vid
upptagningskajen!
Hamnkaptens direktiv om vilken upptagningskaj som
ska användas för just din båt måste respekteras. Vi måste
nämligen ta hänsyn till båtens djupgående, storlek, vikt,
beställd service, sjösättningsperiod mm när vi tar upp
båtarna. Det är m a o inte alls säkert att båten ska tas
upp vid samma kaj som föregående år.
För båt som inte ligger vid av oss anvisad kaj debiterar
vi bogsering/lång landtransport.
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• Pallningen ska vara uppmärkt och i godkänt skick
•	Mantåg med stöttor ska vara demonterat och
får inte ligga på däck (snubbelrisk). Ev. skada på
ej demont. mantåg/stöttor ersätts ej.

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

• Masten och bommen får inte ligga på båten
•	Antenner, sprayhood och detaljer som kan
skadas eller färgas av lyftband, ska demonteras.
(Ev. skada ersätts inte)
•	Logg och propeller ska vara rätt utmärkta
på båtens båda sidor. Indragbara loggar ska
dras in. (Ev. skada orsakad pga feluppmärkning
ersätts inte)

UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING

•	Upptagning med mast: demontera bom,
aktre undervant och ev. backstag.
	Kontakta hamnkapten helgen före bokad
upptagningsv ecka.

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

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

SAMMANFATTNING AV BÅTUPPTAGNING

OM DU VILL VARA MED VID UPPTAGNINGEN
De dagar som man kan välja på om man vill vara med
själv är:
• Tisdag eftermiddag
• Onsdag, för- eller eftermiddag
• Torsdag förmiddag eller eftermiddag.
Båt utan bryggplats och som vill lägga båten tidigare
på marinan än helgen innan bokad upptagningsvecka,
kan hyra gästplats för 50 % av gästplatshyran.
Tyvärr kan man inte boka närmare tid än förmiddag
eller eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet.
På upptagningsdagen måste båtägaren först anmäla sin
ankomst till resp. truckförare, så att vi hinner få upp båten.
För kunder som kommer/anmäler sig efter kl 11.00 resp.
kl 15.00 kan vi inte garantera att båten kommer upp
under dagen. Båtägare som är med vid upptagningen ligger
kvar på sin bryggplats eller kontaktar hamnkapten för en
tillfällig bryggplats fram till upptagningsdagen, då båten
körs fram till upptagningskajen.
Om Brohäll Marin ska göra avmastning eller MecCheck
på båten måste Brohäll Marin kontaktas om när båten ska
läggas vid deras servicekaj. Normalt tas båten därefter upp
i slutet av veckan.

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE

FRAMTAGNING AV PALLNING
Vaggor och särskilt tung pallning körs fram av last
maskinföraren – sedan den märkts av båtägaren med
marinans blåmålade varvsnummerskylt. Skylten ska
knytas fast på pallningen väl synlig från närmaste väg.
Lättare pallning som bockar och stöttor tas fram av
båtägaren till anvisad plats. När båten är uppställd
placeras skylten av oss på babords aktre pallning/stötta.

TIDER
Din bokade sjösättningsperiod markeras med plastband:
Tidig:
omkring slutet april
Mellan: omkring 1–15 maj
Sen:
omkring 20–30 maj
”Omkring” innebär att resp. period kan börja tidigare eller
senare, beroende på vädersituationen.

OBS! Täckställningar, stegar och liknande får inte
finnas i vaggorna. Detta hindrar hanteringen och kan lätt
bli skadade. Vi ersätter inte skadat material som förvaras
i vaggorna.

Fr o m vecka 45 är val av sjösättningsperiod begränsad,
oavsett när bokning görs. Material för märkning av båtar
och pallning finns på hamnkontoret. Vecka 43 är senast
upptagningsvecka för att vara säker på att få SEN sjösättningsperiod.

Kontakta oss om du är tveksam angående din båtpallning.
Vid behov besiktigar vi din pallning. Detta kan göras på
ordinarie arbetstid. Hamnkapten hinner oftast inte besiktiga
pallningen under helgerna. Besiktning av pallningen utförs
annars normalt av upptagningspersonalen i samband med
att båten tas upp.
Se pallningsföreskrifter. Marinans pallningsansvar upphör
lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka.

Hamnkontoret är under upptagningsperioden öppet:
Helger: 09.00 – 17.00. Efter den 30 oktober enligt anslag.
BÅTBOTTENTVÄTT – NYA MILJÖREGLER
All bottentvätt är obligatorisk fr o m 2015 och kommer
att utföras av marinan på spolplatta i samband med
upptagningen, då det inte är tillåtet att tvätta botten
på uppställningsplatsen! Se fullständiga Miljöregler på
hemsidan eller på ”Beställning av tjänster”.

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

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

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

OHANTERLIG PALLNING
Pallning som enligt vår bedömning är klumpig, tung och
svårhanterlig debiteras extra. P g a hanteringssvårigheter
med vagnar, kan dessa inte godkännas.
OACCEPTABEL PALLNING
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen
inte kan godtas av oss i samband med båtupptagningen,
förbehåller vi oss rätten att, utan att först kontakta
båtägaren, hyra ut lämplig pallning enligt vår prislista.
Skruvstöttor (1-benta) får p g a olycksrisken inte användas.
Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip,
får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller
i säkringskättingar!
FELPLACERAD BÅT
Om båten inte kommer rätt i pallningen och detta beror
på att pallningen inte är ordentligt och tydligt märkt, att
stöttorna är fastrostade eller att ”hus” inte är utmärkt,
justerar vi inte båtens placering utan kostnad. Justerkostnad
(om vi kommer åt båten) = kostnad för ett båtlyft.

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

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

SJÖSÄTTNING VÅREN 2016
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad till
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten.
Marinan anger genom brev och på hemsidan, dag och
klockslag när båten ska sjösättas. Båt som inte är klar
debiteras flyttnings/extra sjösättningskostnad.

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

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

PRISER OCH AVGIFTER HÖSTUPPTAGNING -15

Vattenverk
Seglarbyn

Grind
Grekland
PVC-hall

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

Spolplatta

Båthall
Mastskjul 1 o 3

Marinelektronik
Riggservice

Avlopps
reningsverk

Miljöstation

Mastkran 1 o 3

Båt o motorservice

Maskinhall

Mastkran 2

Mastskjul 2

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

Spolplatta

Spolplatta

Kontor

< 4 ton 500:–
> 4 ton 800:–

PALLNINGSAVGIFTER
• Extra pallningstid per påbörjad 10 min
• Ohanterlig pallning		

Kapellmakeri

Båtförsäljning

Café o glassbar

Båttoa-sug
Båtuthyrning
Båtförsäljning

Butik

Latrintömning

Dusch, wc, bastu

Wc

250:–
300:–

Hamnkontor

Butik
Livs
Krog

Tvätt

Ångbåtsbryggan

UPPTAGNING MED MAST
• Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 375:–
• Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 625:–
BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck)
Bottentvätt		
22:–/kvm
Tillägg för kraftigt beväxt botten		
9:–/m
Tillägg motorbåtar: Per drev/utombordmotor
200:–
Reservation: Bottentvätt kan inte utföras vid minusgrader.

N

V

Ö

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

0

50

100m

BÅTBATTERIER

HYRA BÅTPALLNING

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

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

Hyra/st
490:–
750:–
1.950:–

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

435:–
440:–
450:–
485:–

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

BRANDSKYDDET

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

FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:
• Använd godkänd jordad elkabel.
• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.
• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!
VID BRAND I BÅTEN:
•S
 e till att Du har fungerande brandsläckare
lättåtkomligt ombord.
• Kontrollera

var de närmaste brandsläckarna finns,
som står utställda på uppläggningsområdet.
•U
 nder den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen
användas för att bekämpa eld.

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

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

BOKA UPPTAGNINGSTIDER M.M PÅ WWW.BULLANDOMARINA.SE
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FÖRETAGARE PÅ BUL L ANDÖ

MATS RUNSTRÖM OCH NORDIC YACHTS

MED SEGLING SOM LIVSSTIL

F

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

örmodligen har ingen på Bullandö missat
raden av riviga racers förtöjda på kontinentalvis
med aktern in vid E-bryggan - nedanför
Glassfabriken. Att se så många spritt nya
segelbåtar sida vid sida är ovanligt och
skvallrar om att någon lyckats väl med att få
annars svårflörtade storseglare att skaffa sig en ny båt.

bättre skyltfönster kan jag inte tänka mig. Jag är förstås
också med på mässorna och visar upp vad jag kan erbjuda.
Idag sker dessutom kontakten med kunder mycket via mejl
och telefon, och då spelar läget på kontoret ingen stor roll.
Och att sitta på Bullandö känns bra med många andra
båtföretagare, som kan hjälpa till vid behov. Vi är en liten
familj på marinan, tycker Mats.

Denne någon är Mats Runström med Nordic Yachts, som
firade tio år på Bullandö i somras och är en man som har
lyckan att leva som han lär – segla och sälja segelbåtar.
Med tanke på namnet och logon kanske bryggbesökare
funderar på att båtarna saknar nordisk bakgrund.
– Nordic Yachts som namn talar om vårt geografiska
ursprung och snöflingan i vår logotyp ska vittna om mitt
intresse för skidåkning. För att markera att båtar jag säljer
är från Kina och Slovenien, kommer snart en flaggstång vid
kontoret. Det ska skapa nyfikenhet och identitet, säger Mats
när vi möts på hans kombinerade, men prydliga kompakta
kontor och utrustningsstation.
Intressant är att Nordic Yachts och Mats har kontoret på
Bullandö, inte mitt inne i Stockholm eller på en ort med
flera båtfirmor bredvid varandra. Varpå frågan blir: Hur är
det att sälja båtar på en marina fem mil från city?
Tack, bara, bra. Jag har åtta båtplatser att visa båtarna på,

Att läget fungerar går att förstå, en besökare noterar att
telefonen går varm, att många samtal är på engelska, att
det ofta plingar i inkorgen och att Kinas och Sloveniens
meste man i norra Europa, nästan samtidigt kan sätta fart
på sin favoritmaskin – espressobryggaren.
Så här berättar Mats om hur han hamnade på Bullandö.
– Sommaren 2004 seglade jag till Bullandö för ett möte
med Johan Broms, som hade tagit över RTC, och som jag
fått kontakt med på omvägar. Mötet resulterade i att vi blev
delägare i gemensamt bolag och i RTC.
Då jobbade jag som VD på ett mjukvarubolag. Men att ta
steget var enkelt, ett ”life time opportunity” och det har
jag inte ångrat. Att segla och sälja är en förmån, anser
Bullandös internationellaste företagare.
Då hade RTC agenturen för Grand Soleil och blev
under 2005 även återförsäljare för Hanse på Ostkusten.
Under de kommande åren växte Hanse
snabbt och nya modeller lanserades på
löpande band. Men inte helt smärtfritt,
enligt Mats.
– Båtarna producerades snabbt och kom
med oväntade småfel, som Johan och
jag fick fixa före och även efter
leverans. Det var en lärorik, men också
frustrerande period för oss två glada
nya medlemmar i båtbranschen.
Inte desto mindre levererade Johan
och Mats säsongen 2007 närmare
30 nya Hanse från Bullandö plus fem
Grand Soleil.
2008 tackade generalagenten för hjälpen
och startade eget i Stockholm. Parallellt
hade vi diskussioner med Elanagenten
i Göteborg om Stockholmsrepresentation.
När vi sommaren 2008 skulle skriva
avtal gick denne i konkurs, varpå vi
Mats Runström firar 10-årsjubileum
i år med sitt Nordic Yachts

De nya kinesbyggda racerbåtarna Far East 28R ligger
på parad och fungerar som skyltfönster på bullandö

kontaktades av Elan och blev agenter. I slutet av 2008
gick Johan och Mats skilda vägar och i februari 2009
startade Mats Nordic Yachts, tog över agenturerna för
Elan och Grand Soleil och Bullandö Marina byggde ett
nytt kontor på rekordtid åt Sveriges färskaste båtföretag.
Sedan köptes Grand Soleil upp av Bavaria, varpå Nordic
Yachts tappade sin premiumagentur. Men Elan låg
rätt i tiden, med ny look, dubbla roder, chines, öppen
akterspegel, planande skrov och integrerat peke. Den nya
designen blev lyckosam, Elan 350 utsågs till European
Yacht of the Year 2010 och gav mig chans att förklara
förträffligheten med dubbla roder och slag på skrovet.
Öppen akter väckte kommentarer, alla förstod inte känslan
av att komma nära vattnet och ansåg att saker i sittbrunnen
skulle rulla ut och att man skulle tappa barn över bord.
Sagt som gjort, det var dags att bevisa motsatsen – hem
och producera barn. Vintern 2011 föddes Ellinor, som nu
har flera tusen sjömil ombord på Elan 310 och Elan 350,
berättar Mats. Och hur blev Nordic Yachts med kinabyggda
Far East-båtarna? I Düsseldorf 2012 sprang jag på detta
nya spännande märke. Jag fick veta att båtarna designats
av holländska essen Simonis & Voogd, byggdes med
vakuum och hade kvalitetskomponenter. Det räckte för att
jag skulle förstå båtarnas potential och gjorde upp om att
bli svensk importör.
När Fareast sedan presenterade sin spännande produktportfölj med tre linjer: Performance-cruiser, Racing och
katamaraner, kände jag att valet var väldigt rätt.
Som kvitto utsågs Fareast 26 till Årets Segelbåt i Sverige.
Mest lyckosam har senaste modellen Fareast 28R blivit.
Tio båtar såldes till sommaren och under hösten får båten
ISAF status som One Design, ett högt betyg åt fabrikens
förmåga. Dessutom är 28R är nominerad till Årets Segelbåt
i Sverige och European Yacht of the Year.

Leverans av
ny båt från Kina

Framöver hoppas jag på mycket på nya Fareast 33, som
kommer nästa år och är i mina ögon en perfekt modell för
Skandinavien.
Mats siktar mot framtiden också på andra plan,
i styrelsen för Marinhandlarna i SWEBOAT, jobbar han
med att få nya grupper till båtlivet.
– Trenden går mot att använda båten på ett annat sätt
än på mina somrar då vi seglade hela lovet. På kvällarna
var det barkbåtsrace i viken och på fredagarna samlades
man framför vår lilla svartvita TV och tittade på Dallas.
Nu hojtar de unga så fort det inte finns Internettäckning.
I sitt jobb att sälja båtar har Mats god hjälp av sin sambo
Sofia. Hon är ofta med på mässor och kan prata väl för
varan, dels för att familjen seglar på semestern och dels
för att hon är bra på att presentera i sin vardag. Hon
kan även berätta hur Mats vabbar – tar med Ellinor på
transportseglingar.
Mottot att leva som man lär, stämmer med andra ord
ovanligt väl in på Bullandös, Asiens och Balkans bäste
ambassadör i båtsammanhang. O
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ÖJA LANDSORT
12

Handelsbod och pub

Hantverksbutik

Landsort fyr

”VA, HAR DU INTE VARIT PÅ ÖJA PÅ ÖVER 30 ÅR? DU KOMMER INTE ATT KÄNNA IGEN DIG….”

AV: JAN FJELLSTRÖM. FOTO: JAN FJELLSTRÖM. FLYGBILDER: BISTER.

Tidigt en morgon i slutet på februari i år står jag på
bryggan vid Ankarudden på Torö och ska ta
Waxholmsbolagets ordinarie och dagliga tur ut till Öja
och Landsort. Syftet är inte att åka ut att skåda fågel,
men jag har min ”handjagare” runt halsen om något
intressant dyker upp på vårstrecket samt några dekaler på
ryggsäcken, som avslöjar att jag har ”ett visst fågelintresse”.
Jag börjar prata med några fågelskådare som ska ta
samma båt ut för att skåda några dagar, då hela ön
och området är en av Stockholms skärgård bästa
sträckfågellokaler med en ringmärkningsstation. Då det
är två Nynäshamnskådare, som är där ute ofta, får jag
detaljerad information om var jag nu för tiden får gå och
det som man knappt fick nämna om ön för 30 år sedan,
då i stort sett hela ön var militärt ”Restricted Area”.
Hela Öja är än idag ”nedsållad” av gamla nedlagda fort
och batterier från det kalla kriget i allmänhet och från
det ”glada 80-talet” i synnerhet men är idag helt öppet
för både svenska och utländska besökare/turister.

V

i anlände till Norrhamn på Öja efter 20 min med
Waxholmsbolagets båt och för att sedan fortsätta
med buss till byn Landsort. Jag fick en liten
70-tals-charterkänsla vid inlastningen av packningen i
bagageutrymmet i den mindre transportbussen. Efter tio
minuter var vi nere i byn och vilken känsla med hus och
sjöbodar tätt samlade runt Väster- och Österhamn. Det var
som att backa tillbaka till min barn- och ungdomstid och
de gamla levande ”feskelägena” i Bohuslän trots att inga
”feskare” idag är verksamma på Öja. Tittar man tillbaka i

historien med Huvudskär, Öja och Nynäshamn skärgårdar
har här bedrivits intensivt både s.k. krono- och senare
kommersiellt fiske men som idag är helt nedlagt och det
enda fiske som bedrivs är s.k. husbehovsfiske. Det finns
hur mycket dokumentation som helst om historien och
Öjas utveckling över tid, både i tryckt form och själv har
jag fascinerat ”plöjt igenom” åtskillig litteratur både i skrift
i skärgårdsböcker som jag hittade i min bokhylla och på
nätet i ämnet.

D

et var rätt folktomt när jag besökte ön, men jag
kom i samspråk med en trevlig båtsman på en
av lotsbåtarna och senare en pensionerad lots
som kom ner till Västerhamn, där Sjöfartsverket har sina
orangea Pilotbåtar. Lotsen berättade lite om skillnaden mot
dagens utrustning och hur det var när han började för över
40 år sedan utan den tekniska utrustning och typ av båtar
som man använder idag. Vad jag förstod, det var ingen man
av överord, kunde det vara ganska tufft och man kunde
vid stormar och hårt väder bli tvungen att ligga ute i flera
dagar ankrade på redden då det helt inte gick att gå in i
hamn, varken med lotsbåtarna eller de fartyg som man var
satta att lotsa in i en säker hamn.

J

ag gick runt en stund inne i byn och tittade på alla
gamla fina hus, små affärer och restauranger som
var stängda under vintersäsongen och levde mig in
i hur det skulle se ut här på sommaren med folkmyllret
blandat med fastboende, sommargäster och turister. Den
känsla jag fick var att man försöker bevara ett genuint
skärgårdssamhälle i symbios med dagens- och gårdagens
samspel mellan bofasta och sommarboende utan att för

forts. nästa sida
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Fyrporten

Lotstornet

den skull ”kommersialisera sönder” samhället med bodar
med allt möjligt krimskrams som man kan möta i dagens
Sandhamn eller Smögen. Kanske mycket på grund av
eller tack vare att Fortifikationsverket äger och förvaltar
c:a 70 % av byggnaderna på ön och i byn och som man
hyr ut till både sommargäster som lokala näringsidkare.

E

fter en relativt kort promenad från byn tog jag
mig ut till fyren på södra delen av ön. På vägen
dit ut passerade jag en liten naturhamn med
små pittoreska hus och sjöbodar och som benämns
Kummelhålet. Landsorts fyr kallades förr för ”Båken”
eller ”Kumlet” och fyrvaktarbostaden för ”Kummelstugan”
och viken, som nyttjades som fyrplatsens hamn, för
Kummelhålet där man bl.a. lossade bränslet till fyren.
Fram till början 1840 användes stenkol som bränsle, som
då byttes ut till rovolja och så småningom till sist byttes
ut till fotogen från 1887. ”Gula huset” eller ”Pegelhuset”
är en s.k. mareograf som mätte vattenståndet. Förr i tiden
satte lotsarna en fotogenlykta i ”Gula husets” fönster
under mörka höst- och vinterkvällar för att få ledning att
angöra Västerhamn. När lyktan precis försvann bakom
berget på Pallarn gick man klar mellan grundet Hamnborn
och Hamnstenen. Själva fyren är Sveriges äldsta bevarade
fyr och tändes 1651 och den nuvarande fyren är från
1678 byggd i gråsten med metertjocka väggar och som
stod emot rysshärjningarna i början på 1700-talet. 1938
elektrifierades den för att sen automatiseras 1963 och
är skärgårdens starkaste med en lysvidd på 18 sjömil.
Huruvida Landsorts fyr ska betraktas som Sveriges äldsta
tvistar de lärde om då Kullens fyr i Skåne tändes 100 år
tidigare. Men Skåne var då danskt och blev svenskt först
1676 vid slaget vid Lund. En intressant liten ”manick” som
hängdes ut vid kuling och storm var den s.k. stormsignalen
som hissades i en rå på fyrens östra sida. Symbolerna
som hissades var en svartmålad kon, klot eller en tratt.

Västerhamn
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Österham

Signalerna kunde exempelvis vara tratt = kuling från
riktning syd till väst, kula = kuling från en icke angiven
riktning, kon över kula = storm från riktning nord till ost.
Kanonerna som står nedanför fyren är s.k. mistkanoner.
Vid dimma skulle mistsignal avges genom att skjuta med
kanonerna i intervaller var tionde minut. 1902 övergick man
till signalering med knallpatroner som utlöstes elektriskt.

F

ärden gick vidare mot de gamla militärbarackerna
där idag ett åretruntöppet vandrarhem är inhyst
för privatpersoner och konferenser. Upp i backen
därifrån och mot det gamla Lotstornet såg jag en skylt på
en byggnad med texten ”Lotstornet, Logi och restaurang
Svedtiljas”. Restaurangen var stängd men det rörde sig
några människor inne i byggnaden och jag var fräck och
knackade på. En vänlig röst svarade ”stig in” och väl inne
i restaurangen möts jag med ett varmt leende av Lotta
Svedtilja, som är där och förbereder kommande säsong
tillsammans med en praktikant. Lotta och hennes man
tog över krogen och Lotstornet från de tidigare ägarna i
december 2013. Förutom restaurangen driver familjen
även Lotstornet konferens som är öppet året runt. Själv har
jag i mitt yrkesverksamma liv varit på både traditionella
konferensgårdar, spektakulära konferensanläggningar i N.Y.
och San Francisco och blickat ut mot hav och hamn från
deras skyline, men denna konferensanläggning överträffar
allt jag redan sett och varit på. Utsikten är helt hänförande
ut mot fyren och byn, och själva konferensrummet är lagom
stort för exempelvis en ledningsgrupp eller ett styrelsemöte
på 5-10 deltagare. Konferensrummet är placerat högst upp
i byggnaden och på de tre undre våningarna är sammanlagt
sex dubbelrum inredda för övernattning. Det går även bra
att hyra lokal och rum som festvåning för en mindre grupp.
Under säsongen 2015 öppnar även familjen Svedtilja en
glassfabrik-/bar med hemgjord glass i i Landsorts Fyrcafè
alldeles intill fyren. Se www.ge-mo.se

M

in bror och svägerska som seglat upp från
Bohuslän till Bullandö säsongen 2013 för att segla
hem säsongen 2014 anlöpte Öja och Landsort i
början på juni som sista gästhamn i Stockholms skärgård
på sin seglats hem till Lysekil. De blev hänvisade till
gästhamnen i Norrhamnen då Öster- och Västerhamn är
till för lotsbåtar, Waxholmsbolaget samt privata båtplatser.
Norrhamn ligger väl skyddad, förutom vid hård västvind
vid Skravleviken och är sedan ett tio år tillbaka utbyggd
till en väl fungerande gästhamn med bra service samt
en restaurang som också drivs av familjen Svedtilja. Från
Norrhamnen är det c:a 4 km att ta sig med antingen
apostlahästarna eller medhavd cykel ner till byn. På vägen
finns åtskilliga sevärdheter som jättegrytor, labyrinter och
ringmärkningsstation att stanna till vid.

D

et kommer inte att dröja 30 år till för ett återbesök
på Öja och Landsort. Dagens tur gav ordentlig
mersmak till ett strandhugg så fort som möjligt! O

Mistkanoner användes förr
vid dimma (mistlur)

Gamla kolhamnen
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I Rönnerdahls spår
SÖDERMÖJA PENSIONAT

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.

E

n trevlighet med att ha båt på Bullandö är
att segla ett par timmar och sedan lägga
till. Runt Kanholmsfjärden finns otaliga öar
som lockar med natur eller något udda. Det
sista fick oss att segla till Södermöja förra
sommaren. Jag hade hört om att ett gammalt
pensionat som återuppstått och att Evert Taube skrev
Dans på Sunnanö på ön.

V

i lade till i sydviken mellan Söderömöja och Byholmen,
men från sjön syntes inget Fawlty Tower. En man på
bryggan visste dock besked: Det är 300 meter utmed
vägen mot ångbåtsbryggan, ett halvstort rött hus uppe
i backen. Men pensionat? Tja, med god vilja kan man
kalla den fallfärdiga kåken för det, menade han.
Strax skymtade vi ett större, rött hus bland träden på
en kulle, tog oss uppför en stig med rangligt räcke och
hamnade på en slänt framför vad som såg ut att vara
köksingången. En kvinna i gummistövlar och handskar
såg förvånad på oss och vi på henne. Hon presenterade
sig som Monika Norling, ägarinna och jag oss som seglare,
sugna på att spana in pensionatet vi hört om. Kunde vi
kanske få en visning?

V

isst, men en huggorm har ringlat in och jag hittar den
inte, sade Monika Norling, som förklaring till stövlarna
och handskarna. Att leta huggorm, lockade dock inte oss,
vilket hon såg, släppte spaden som hon tänkt hugga ormen
med, och bjöd oss att stiga på. Redan i första rummet –
kortspelarrummet – har tiden stannat, ljus, sommarlukt
från gammalt trä, instängdhet och fukt och mörka golv.

P

ensionat Strandvik hade sin storhetstid 1940 till cirka
1960. Jag köpte huset 2009 av dödsboet efter Birgit
Bjarre, vars mor byggde huset på 1920-talet och drev
pensionat i 45 år – från 1926 till 1971. När gästerna
ebbade ut på 1970-talet och Birgit blev gammal tog
hennes barn över och övergick till att driva pensionatet
som vandrarhem. 2011 nystartade jag under Södermöjas
Pensionat, det gamla namnet var upptaget, berättade
Monika för oss. Förklaringen till hur hon blev med
pensionatet är en smått rar historia:
– Jag hade hus på Södermöja, gick ofta förbi pensionatet
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och undrade hur det var där. Jag hade hört om barska
Birgit Barre, kände mig dragen till det gamla huset och
stämningen i skärgården. När det blev till salu fick jag
det för begärt pris, då säljarna tyckte om att jag skulle
fortsätta rörelsen.

N

u är pensionatet vandrarhem, men Monika anser
sig inte ha råd att rusta, ha hjälp och har dessutom
ett vanligt jobb som arkitekt inne i Stockholm. Tiden har
tyvärr tagit ut sin rätt och här är inte lika tjusigt längre,
säger Monika om varför hennes pensionat är som det är.
Men skick kvittar nostalgivänner. Vi kom i stämning av
gammalt porslin, mörka lackade trägolv, masonitfällbord,
mathiss, kitschiga taklampor, massiva dörrposter, äkta
mattor, farfarsklockor, kakelugnar, halvantika fönsterhaspar
och konst på väggarna.

Monika Norling driver Södermöja Pensionat med antikverad miljö sedan pangets storhetstid

K

onsten hör ihop med att Monika vill ha konstnärprofil
på sitt ställe och vernissager och målarkurser pågår
varje sommar. Förr tog pensionatet 40 gäster och pigor,
hushållerskor, kokerskor och servitriser hade fullt upp.
De städade, bakade bullar, serverade frukost, tre rätters
lunch, middag och supé och diskade travar med tallrikar.
Från fyra varje morgon till sent på kvällen höll de på, har
Monika fått höra. Många gäster var stammisar och bodde
och umgicks på panget i många år, spelade långvariga
kortpartier och skapade med tiden en rangordning. Ofta
var gästerna så många att några fick bo i annexet nere vid
viken, idag ett rart sommarhus.

D

en fortsatta rundturen tog oss till dasset i trädgården,
som har kurbitsmålningar på väggarna. De gjorde
serietecknaren Torsten Barre, make till ägarinnan.
”Elia här åker till himlagemaken, undan det går, eld uti
baken han har” har han skaldat.Nedanför huvudhuset
finns en länga med små rum. Pärlspont, blårutiga
tagelmadrasser, gamla skåp och porslinshandfat spär på
känslan av 1940-tal. Priset för en natt är bara 220 kronor
per person och min tanke blev: Går rörelsen ihop? Men
det gör den, intygar Monika. Då och då ringde det på
hennes telefon och förhoppningsvis fick Monika bokningar.
För de behövs, särskilt efter årets sommar, hennes sjätte
som pensionatsägare. Vädret gav många avbokningar.

Gästrum

Hyttdörr

Dassmålning

S

eglare i behov av tak över huvudet för en natt får det på
pensionatet, men inget mer. Frukost och mat får man
fixa själv, för det är för komplicerat enligt Monika, att köpa
på Möja, ro över och duka upp åt gäster. Och att ha hjälp,
det har hon som sagt inte råd med. Som minne över
gångna sommartider, hur man semestrade på Everts tid,
har Södermöja Pensionat värde. Huset är helt intakt och
matsalen med sina stora fönster, bord med vita dukar
och gamla soffor i hörnen ger en god gammal känsla.
Sak samma med köket på undervåningen med masonitgolv, roslagsmahogny på väggar och tak, en bastant skänk
i mitten och en stor vedugn längs ena väggen.

F

ör Södermöjabor har pensionatet också betydelse.
Som största och enda allmänna huset på ön fungerar
det som möteslokal för vägföreningen, fiskeföreningen
och samfälligheten. Och för födelsedagskalas, en 30 åring
skulle fira i somras, men utan dans för golvet håller inte.

Verandan

Matsalen

Hur var det då med Evert Taube och Dans på Sunnanö?
Monika har ett tidningsklipp, som berättar att han hämtade
inspiration på Pensionat Strandvik. I visan skaldar han om
vals med lilla Eva Liljebäck på pensionatets sal, hur hon
”dansar med fänrik Rosenberg, medan Rönnerdahl spelar
som en gud.”

I

verkligheten gästade Evert schlagerkungen Jules
Sylvain på Byholmen tvärs över sundet och det var inte
på pensionatet, utan på Södermöjas utedansbana folk
dansade på 1940-talet. Men varför förstöra en god historia?
Idag valsas det igen på Södermöja/Sunnanö, på Strandviks
loge, granne med pensionatet. Dit kom 150 pers i somras
för gammeltjoa och rock. För en duktig dos nostalgi,
idyll och lite Evert, är Södermöja Pensionat sevärt. Men
besök det snart, innan huset blåser i väg i en storm och
innan Monika Norling ger upp sin antikverade miljö värd
att K-märkas. O
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Catering
Konferens

08-571 458 54
www.bullandokrog.se

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR:

15% rabatt på
alla lagervaror!
Erbjudandet gäller ovanstående varumärken fram till 31/12.
Kontakta oss för pris på installation: 08-410 513 14

Oavsett om du vill montera själv eller att vi
hjälper till så finns vi här på Marinan för er.
Vi erbjuder alltid en hög servicenivå och
elektronik till konkurrenskraftiga priser!
FÖRSÄLJNING, INSTALLATION OCH SERVICE

Arcona 380 – fulländad känsla.
Vid första ögonkastet är Arcona 380 väldigt lik sina systerbåtar. Samma karaktäristiska stäv, brett akterparti och vackra linjer. Men tittar man närmare upptäcker man många
nyheter och en båt som erbjuder extra ordinär segling och
innovativa praktiska lösningar. De dubbla rattarna, som kan
fås i kolfiber, känns igen från storasystrarna 410 och 430
och ger en öppnare planlösning i sittbrunnen och bättre
komfort och sikt för den som seglar.
Väl ute på fjärden seglar Arcona 380 helt underbart. Det
är bra balans i rodret med ett behagligt bett på kryssen när
vinden ökar. Fulländad känsla och total harmoni med små
roderrörelser i det exakta styrsystemet. Redan i relativt lätta
vindar loggar hon snabbt upp i 7 knop, på kryssen. Båten är
lättseglad och alla trimdetaljer är smart placerade för både
den lilla och stora besättningen.

Inne i båten möts man av en ljus och modern inredning.
Inget överdrivet futuristiskt utan en mer klassisk Skandinavisk design. Skjutbart navigationsbord ger flexibilitet och
gott om plats vid måltider och stort umgänge. Dubbla hytter akteröver ger möjlighet till att 6 personer sover gott i
båten utan att salongen behöver tas i anspråk. Det är tryggt
att köpa och äga en Arcona. Vi finns alltid till hands om
något behöver justeras eller kompletteras. Arcona är representerade med egna varv och personal på både ost- och
västkusten.
En Arcona håller högsta kvalitet i val av material och
byggteknik. Vi handplockar våra underleverantörer för att
förse våra båtar med den bästa möjliga utrustningen.
Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

TyMar Marinelektronik • Bullandö Marina • 139 56 Värmdö • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se
www.arconayachts.se • tel 08-570 346 77 • facebook.com/ArconaYachts

BUL L ANDÖPROFILER

SP EC IELL A BÅTAR PÅ BUL L ANDÖ

J/88

JOHANSSONS

EN LÄTTFOTAD AME RIKANSK A

Accelerationen, stabiliteten, farten och linjerna väcker uppmärksamhet – Hans o Peter Johanssons J/88

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN.
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en enda av sin typ både på Bullandö, i Sverige och
i hela Skandinavien. Så är det med far och son
Hans och Peter Johanssons J/88, en ny båttyp född
i USA, byggd i Frankrike och provseglad i England inför
köp. Så här berättar Hans om hur de kom fram till att
skaffa en båt, som få andra skulle välja, eftersom den
som han säger, har en väldigt smal publik:
– Jag hade varit utan båt i flera år när min son
Peter tyckte vi skulle skaffa en ihop. Valet föll på en
H-båt, en typ jag alltid velat ha och vi hittade ett fint
exemplar. Den seglade vi en hel del, bland annat till vårt
sommarhus på Fårö.

och tillbaka, plus gjorde en del dagseglingar. Den var
kul att segla, rann på härligt. Dock tyckte vi att den var
ganska obekväm, låg och inget att sova i, som vi vill
göra. Alltså sålde vi den och på nytt blev frågan – vad
ska vi välja nu? Jag var inne på en Linjett 33, då vi haft
Linjett 32 tidigare och hade väldigt goda erfarenheter av
varvets suveräna inställning till oss som köpare.
Men Peter sade bara: Ingen gubb-båt! Eftersom det är
roligt att äga båt ihop med sin son, spanade vi vidare.
Vi siktade igen på en båt med fart och gärna en ny J,
eftersom vi tänt på konceptet.

väldigt trevligt mottagna, säljfirman i Hamble Marina
presenterade båten bra, de var duktiga på att beskriva
och att sälja. Vi bestämde oss på plats för leverans till
2014. Varpå firman förklarade att de inte kunde sälja
till oss, att de var blockerade av ett avtal med fabriken om
att bara sälja i sitt område. Vi måste köpa av den svenske
agenten. Det var ett tråkigt besked, för vi ville verkligen
köpa av dem. Tyvärr blev det inte bra att köpa via agenten
i Sverige, båten saknade utrustning när den levererades
och travarna till storen passade inte. Följden blev att
säsongen 2014 nästan försvann på grund av den dåliga
kontrollen före leverans, berättar Hans.

Men aptit på något mer fartfyllt ledde för tre år sedan
till att vi skaffade en J/80. Även den seglade vi till Fårö

Hösten 2013 läste vi om J/88, tände och åkte över till
England och tillbaka på en dag för att provsegla. Vi blev

Men den som strosar runt på marinan och spanar efter
nya båtar för skojs skull, tänker knappast på problem.

En promenad längs kajen nedanför bastun visar på en
smäcker svart rigg som sticker upp över mängden.
Sådana brukar vara i kolfiber, sitta på en prestandabåt
och då börjar det dra i frälsta på fartiga båtar.
En närmre titt visar att masten sitter på en båt med lågt
slankt skrov, rakt språng, utlagt akterskepp, öppen akter
och en logo med J/88 på sidan. Den ser särdeles fartfylld
ut och rör på sig redan i puffar vid bryggan, vilket antyder
att den är lätt. Ihop med den höga riggen skvallrar allt
om en båt med extraordinära egenskaper.
– Jag tycker J/88:an är det snyggaste man kan skaffa och
jag blir glad bara av att se den. Och egenskaperna är precis
så roliga som vi väntat. I somras seglade Peter och jag från
Sandhamn på kvällen och var framme på Fårö på nio-tio
timmar. Vi satte jib-toppen och susade fram med 7-9 knop

forts. nästa sida
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hela natten. Det var helmysigt och jämfört med J/80 känns
J/88 mycket styvare. Den lägger inte omkull tack vare sitt
djupgående om två meter. En helt rätt båt för oss som vill
nöjessegla och kappsegla ibland.

FAKTA J/88
Längd
Vattenlinje
Bredd
Djup
Vikt		
Kölvikt
Segelyta
Gennaker
Masthöjd
Motor
Design
Byggare
Ägare

8,90 m
8,18 m
2,90 m
2,02 m
2 264 kg
864 kg bly
40,80 kvm
107 kvm
13,68 m
Yanmar 13 hk eller eldrift
Alan Johnstone
J/Composites Frankrike
Hans och Peter Johansson

Hans och Peter Johansson,
stolta ägare till J/88an

Den var inte billig och är inte lika ombonad som en Linjett.
Vi kunde ha skaffat en ny stor familjebåt för samma pengar,
men det är totalt intressant. Eftersom vi som sagt är två
om båten, var priset inget problem för oss. Synpunkter?
Det skulle vara att det saknas ett bra pentry. Men det
kommer, jag har gjort en prototyp till en modul som
kommer att passa perfekt. Även om vi inte semesterseglar,
är det trevligt att fixa frukost eller fika ute bland öarna.
Då Hans med familj bor på Lidingö är frågan hur han
hamnade på Bullandö?
– Det kommer sig av att jag byggde en Accent på
Bullandö på 1970-talet och tittade ner i en som var färdig.
Ägare var Pereric Berggren, som också hade fått båtplats
på marinan. Vi blev goda vänner, började umgås och
seglade mycket ihop. Efter att ha haft Omega 30, Linjett
32 blev det uppehåll i 15 år innan vi köpte H-båten och
behövde en ny plats. Då ringde jag upp Fredrik Broms
och hörde mig för. Till min förvåning kom han ihåg mig:
Jo, men du är ju varvsnummer 1636. Klart att du ska ha
en plats blev svaret, berättar Hans och ger uttryck för
den trevnad han upplever med att ha båt på Bullandö.

Som ofta för fartbitna drar det i tävlingstarmen när en
ny vass båt spanas in. Och eftersom denne skribent har
seglat med Hans och även med Pereric Berggren tidigare,
blev det bestämt att testa Runmarö Runt.Vilket blev
lyckat. Vi vann givetvis J/88-klassen och vi fick en härlig
sommardag med fin vind. Extra spänning gav en tajt
gennakerbog mellan bränningar och kobbar, som kändes i
nävar och armar. Totalvinnare blev en klassiker – en Folkbåt
från Runmarö – i plast, inte i trä som en viss på marinan.
Att vinna är dock som bekant inte allt. Att känna på en
ny het båt, segla fort ihop med taggade båtägare från
Bullandö, inta en god middag och avsluta med att digga
Queens, är minst lika berikande. O

”Lätt” inredning, prototyp
till pentry finns

Stäven är nästan rak, smal och klyver
vattnet fint. Utdragbart peke i kolfiber

Sittbrunnen är
gjord för segling

NY BOK!
”Boken fångar
på ett mycket fint sätt
äventyret Svalbard.
Läs och få inspiration
till dina egna drömmar”
Ola Skinnarmo, äventyrare
och förste svensk på skidor
till Syd- och Nordpolen.

BÅTBESIKTNINGAR
CONNY ZETTERBERG
08-57145315
0709-261509
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www.zetterbergmarin.se

Bullandömedlemmen (seglaren )Tobias Törnebohm
bjuder med läsaren ombord på s/y Bölja och en
fängslande segling i ljusa nätter upp till Svalbard för
möten med en vidunderlig natur och ett unikt djurliv.
Men det blir även stunder av frustration och rädsla när
utrustning går sönder och naturens krafter tar över.
BOKEN FINNS PÅ HAMNKONTORET OCH
NAUTISKA MAGASINET SAMT PÅ BOKUS OCH ADLIBRIS.

Köpa eller sälja båt?

Klarar din rigg en
säsong till?
arbetspartne
am

rs

S

Välkommen till Stockholm Marin – beläget på ostkustens största
marina med skärgårdens bästa säljläge på Bullandö!

Vi finns i vår riggverkstad på Bullandö, i stora båthallen på södra kortsidan.
Ring gärna före besök, eftersom vi oftast jobbar med riggar ute på fältet.

Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan
bli. Men hur är det med riggen. Har den fått
samma omsorg som skrovet?
Låt en expert se över din stående och löpande
rigg. Och rullfocken – går den lika lätt som när
den var ny?
Kontakta ShipShape och få ett kostnadsförslag för en professionell översyn av riggen!
För din egen och familjens säkerhet.

Vilken sommar! Varmt och härligt med en rekordförsäljning
på över 100 båtar! Vi känner positiva vindar blåsa över
båtmarknaden. Funderar du på att sälja din båt till nästa år
– hör av dig till oss redan nu. Säsongen börjar redan i mars.
Varmt välkommen till Bullandö Marina, besök oss på webben
stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.

070-891 95 04 | info@ship-shape.se | www.ship-shape.se
SthlmMarin_annons_195x127.indd 1
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Utbildning för dig med motorbåt

Manövreringsträning

Radarnavigering

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

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

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

Vi finns på
Bullandö Marina.

Langbeck.se

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

Öppettider
På bilden:
Björn Langbeck

01 Sep - 13 Sep 10.00-16.00 Öppet: Tis-Sön
16 Sep - 27 Sep 10.00-15.00 Öppet: Ons-Sön
01 Okt - 01 Nov 10.00-15.00 Öppet: Tor-Sön

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

Båtuthyrning

11

Stavsnäs öppet
helger 10-17

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp med något annat.
Vi är ditt fullservicevarv på Värmdö!
Nu finns vi på Facebook!
Gå in och gilla oss för nyheter och information.

Öppet: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00 Helgöppet 26/9 - 25/10: 10:30 - 14:00
Telefon: 08-571 450 45 • E-post: mail@brohallmarin.se • www.brohallmarin.se
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Kvarnholmen öppet
ons - fre 11-18
lör & sön 11-16

Under hösten har vi extrapriser från våra leverantörer.
Vi säljer och monterar: Volvo Penta - Yanmar - Mercury/MercCruiser - Beta - Vetus

WC-tank och däcksutsug? Fråga oss om råd och offert.

10:00 - 16:00

www.bullandobryggan.se

Motorbyte i vinter?
Vi stöldmärker utombordsmotorer och båtar med Securemark.

Öppet helger hela hösten

VÄLKOMNA!
Sverige - Världen - Kanalerna
08- 571 459 00

info@rtc.se

www.rtc.se

Nordic Yachts har en drömbåt för alla!
Välkommen in till oss så visar vi gärna våra olika modeller och ger dig ett
förslag på båt. Genom våra agenturer för Elan och Fareast så lovar vi att det
finns en modell som passar just ditt seglarintresse!
NYHET!
Vi erbjuder nu företagsevent och andra typer av seglingar med vår flotta
av FAREAST 28R. I våra FAREAST 28R erbjuder vi segling på riktigt och alla ombord
måste deItaga aktivt. I anslutning till din seglingsaktivitet kan du både äta och
konferera på Bullandö krog. Kontakta oss så skräddarsyr vi din aktivitet.

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

