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Vad ska man säga efter denna kanonsommar? Vilket tryck det har varit  
på marinan med många besökare både från land och från sjön. De flesta 
verksamheterna på marinan har verkligen haft glädje av alla dessa  
semesterfirare. Det känns bra att båtlivet verkar ha tagit fart igen. När det 
är högsommarvärme vill de flesta ut på sjön och detta har även märkts på 
båtförsäljningen. Men vilken tvärnit sommaren gjorde! Den 8 augusti tog  
den tillfällig slut efter hård vind och en sänkning av vattentemperaturen  
från dryga 20 till 15 grader och vinden blev kall. Brrr! 

Vi har fått uppmuntrande omdömen från glada nya besökare med gästbåt.  
De, som många andra, har uppskattat våra toaletter, duschar, bastu och 
givetvis krogen, affären, glassfabriken och övriga serviceverksamheter. Det 
normala är annars att någon båtägare hör av sig när något inte fungerar som 
det ska, vilket förstås också är bra. Allt är inte perfekt, men vi fortsätter att 
lägga ner krut på att öka kvaliteten på marinan och göra den mer innehållsrik 
och attraktiv för både båtplatshyrare och övriga besökare. Numera finns det 
även de som insett att det inte är grönare på andra sidan Långholmen och 
väljer att bryggsegla istället.  

Vi väntar nu med spänning på att se hur båtarna kommer att se ut i höst när 
vi ska bottentvätta alla dem, om det trots miljöreglerna finns någon kladdig 
blödande bottenfärg kvar på någon båt eller inte. I och med att bottentvätten 
numera är obligatorisk planerar vi att till nästa år baka in avgiften i båtplats-
hyran. Detta gäller förstås endast för dem som har båten på vintern hos oss.

Glädjande nog verkar det som att återväxten bland båtköparna har kommit 
igång. På Sthlm Marin säger de att det är en markant ökning av par 30-40 
år som köpt båt i år. Det har även varit en hel del spontanköp av mindre 
motorbåtar. Kan det vara så illa att jakten på Pokémon Go-monstren även 
drabbat skärgården..? Det finns många begagnade båtar som passar perfekt 
som första båt och som kan fås till en liten peng. Oftast behövs bara ”lite puts” 
och sedan är det bara att sjösätta och hissa, om man väljer segelbåt… Vill man 
sedan få en adrenalinkick kan man delta i någon rolig och social kappsegling, 
som t ex den årliga Nordic Yachts Open på Bullandö Marina.

På artikelfronten har Curre Gelin seglat Antikrundan med en tysk R12:a,  
tittat in hos BullandöFöretagaren Thomas Forsberg på Sailing Events,  
och besökt härliga Myggskären. Janne Fjellström skriver om Projekt  
Levande skärgårdsnatur och Ramon berättar om sin förstörda sommar  
pga ett dåligt båtköp.

Jag hoppas att ni har haft en härlig  
och njutbar båtsommar, och får några  
fina helger på havet innan det är dags  
att ta upp båten för säsongen.

Välkommen upp!
 

Fredrik Broms

 

ANSVAR IG UTG IVARE
FREDR I K  BROMS

C H E FR E DAKTÖ R
FRED R I K  BRO MS

SÄTTN ING,  REPRO OCH TRYCK
I NTE L LECTA AB

GRAF IS K FOR MGIVARE
YVONNE FLÜGEL

O M S LAG S B I LD
J O HAN G R ANATH

I LLU STRATI O N E R
JAN-O LO F STÅH L

HEMSIDA
WWW.BU LL AN D O MAR I NA .S E

LEDARE 

UTG I V ES AV  BUL L ANDÖ MAR I NA AB

139 5 6  VÄRMDÖ

TEL 0 8  -  571  452  10

KUNDSERV ICE@BULLANDOMARINA .SE

UTK O M M ER 2  G G R/ÅR I  3  . 5 0 0  EX

BU LL AN D Ö MAR I NA AB

BULLANDÖ
NEWS



4

BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: FREDRIK BROMS.

Båtupptagningarna har redan pågått så smått och vi förbereder höstens  
vinteruppläggningar. Antal gästbåtar har varit några fler i sommar  

och av dessa har även de tyska gästbåtarna ökat, så även båtarnas storlek.  
Att hitta bryggplatser till våra fasta kunder som byter till större båtar,  

40-50 fot, är inte lätt och det kan ta tid innan en fast båtplats blir ledig.

UTÖKNING AV 
BÅTUPPSTÄLLNINGSYTA
Arbetet med att göra ytterligare 
båtuppställningsyta är avslutad 
och vi fick en väldigt fin 
grusplan på ca 1 700 kvm och 
med grus från vårt krossade 

berg. Tyvärr blev starten av sprängning och sex 
dagars stenkrossning lite försenat, vilket var väldigt 
olyckligt då det påverkade semesterfirare i seglarbyn.

SMARRIG GLASS PÅ 
GLASSFABRIKEN
Inte helt oväntat har köerna 
varit långa för glassköp, men 
kön har ändå flutit på. De nya 
sorterna vattenmelonsorbet 
och rabarbersorbet tycker 
många om och fler har ätit frukost på Bullandö 
Glassfabrik, berättar Madeleine.

SAILING EVENTS HAR 
VIND I SEGLEN
Hos eventföretaget Sailing 
Events, med nytt kontor 
på marinan, har antal 
charterseglingar ökat. Kul 
att även utländska kunder 
från Kina, Nya Zeeland, USA 
m fl har hittat hit för att få uppleva vår fantastiska 
skärgård. Nytt för i år är Julbordsseglingar.

HÖGTRYCK PÅ BULLANDÖ KROG
Magnus berättar att de är fantastiskt 
nöjda med säsongen fram till den 8/8. 
Juli slog alla tidigare rekord. Fram till 
31/7 har försäljningen ökat med  
3 miljoner jmf  mot förra året. Krogen 
har numera 35 anställda på lönelistan. I sommar har 
de haft några nya band som slagit väl ut. För de som 
gillar julbord kan detta intas mellan 2 – 18 december.

ÖVERGIVNA BÅTAR  
PÅ LAND
Då vi numera har en hel hög 
båtar som blivit långliggare 
på land, kommer vi att 
ändra prissättningen på 
markhyran för att pusha på 

så att dessa båtar görs iordning och sjösätts. Många 
av båtarna har lämnats åt sitt eget öde, vilket gör att 
skicket och värdet på båtarna blir sämre och sämre. 
De förskönar inte marinan direkt.

HÖGTRYCK HOS 
STOCKHOLM MARIN
Hos Stockholm Marin 
har man som vanligt sålt 
många begagnade båtar, 
både motor- och segelbåtar. 
Det fina vädret har lett till 
många spontanköp och antal sålda båtar närmar  
sig förra årets rekord 182 st. Deras tillsalubrygga har 
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inte räckt till och den har svämmat över med  
båtar. Den 9 september börjar kampanjpriser på 
tillsalu-båtar.

BÅTAKUT HOS BROHÄLL MARIN
Göran Brohäll säger att säsoneng har 
varit fantastisk med hårt kundtryck och 
de har haft svårt att hinna med alla 
jobb. De har haft 4-5 meckar igång hela 
sommaren och infört ”akutsjukvård” istället 
för tidsbokning för att fixa motorfel mm 

direkt, så att tacksamma båtägare kan fortsätta sina 
semestrar. Det har även inneburit fler motorbyten än 
någonsin. Glöm inte bort att båten ska ha ett liv även 
nästa sommar..!, avslutar Göran.

NY HEMSIDA
I slutet av juni sjösatte vi vår nya 
hemsida, som även fungerar på 
paddan och mobilen. Det blir 
säkert ytterligare någon justering 
under resans gång. www.bullandomarina.se om  
nu någon har missat det…

BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK
På Bullandö Handel är Annelie nöjd 
med sommaren t o m 8 augusti, då 
sommaren tvärdog. Det har varit fullt upp 
på macken och att kunna tanka dygnet 
runt med kontokort har uppskattats av 

båtkunderna. Affären har nu laddats med pressar 
mm för båtupptagningen. 

SHIP SHAPE SÄKRAR
Janne Hird på Shipshape 
Riggservice på Bullandö 
Marina berättar att under en 
enda blåsig vecka under 
sensommaren var det fem 
masthaverier. Chockade besättningar, men som tur 
var inga personskador! Motorn kollas både vår och 
höst, sen tas båten i de flesta fall upp med masten 
på, utan kontroll. De har i år gjort fler riggkontroller 
och riggservice än något annat år sedan starten för 
15 år sedan. Master och utrustning går att byta, 
men personskadorna kan bli omfattande vid ett 
masthaveri. Glöm inte bort att göra riggservice!

NORDIC YACHTS
På Nordic Yachts är de förväntansfulla inför  
lansering av Fareast 33 till våren. En performancebåt  
med pentry och wc till ett mycket bra pris. Lördag 

10 september seglas Nordic Yacht Open  
2016 på Bullandö Marina, 2-manskapp-
seglingen med after-sail och middag på 
Bullandö Krog. Vi hoppas på 100 deltagande båtar 
och fler Bullandöbåtar än förra året.

RTC FÖRVERKLIGAR DRÖMSEGLINGEN
Lotta på RTC tipsar om att det nu är dags 
att boka in kanalbåt i Europa eller båt i 
Västindien eller någon exotisk plats i Stilla 
Havet. Är man bara några stycken finns 
även kabincharter.

BÄTTRE OCH LÄTTARE 
BATTERIER
TyMar Marinelektronik har under 
det gånga året utfört ett flertal 
installationer av Litiumbatterier 
med mycket gott resultat. Mats Ek 

tror verkligen att batterierna kommer revolutionera 
el-användandet ombord, framförallt på segelbåtar, 
då man likt en modern skruvdragare kan köra tills 
batteriet är helt slut. Sedan går det snabbt att ladda 
upp det igen.

NAUTISKA PÅ BULLANDÖ
På Nautiska på Bullandö är de 
jättenöjda med säsongen! Butikerna 
på Bullandö och Sandhamn är de 
som har sålt mest av Nautiskas alla 

sommarbutiker i landet. Nu är det Slut-Rea och 
påfyllning av nya varor. Öppet alla helger i september.

KOMMUNALT VA NÄRMAR SIG
Vi håller på och tar fram underlag, filmning, 
inmätning VA-ledningar mm, inför Värmdö 
kommuns övertagande av vår VA-anläggning 
den 1 januari 2017. Tyvärr kommer det nog 
att dröja till gissningsvis senhösten 2017 
innan kommunens ledningar når Bullandö.

BULLANDÖBRYGGAN HAR FLYT
Robert Vikarby berättar att efterfrågan på bryggjobb 
är stort och det är fullbokat året ut. Den nya 
arbetsbåten med kran håller på att färdigställs och 
ska snart sjösättas. Det tar på kroppen att bära 
plank, så det blir skönt med en kran, avslutar Robert.

På www.bullandomarina.se uppdaterar vi 
löpande med aktuella händelser. Där kan du boka 
upptagningstid mm, se när båten ska sjösättas, 
väder, webbkamera etc.



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.

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 n edan)
(Om man hyr pallning behöver man inte fundera på  
det som sägs om pallning, förutom att ”skyltspaden”  
läggs ombord på båten.)

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. Båten kan tas upp vid annan kaj än förgående år.
 Båt som inte har förtöjt vid anvisad kaj eller förtöjts 
på bryggplats för att båtägaren inte vill förtöja vid kajen 
debiteras bogsering.

Vid förtöjning vid kaj måste du fendra 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.

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
el l e r eftermiddag, då vi har begränsad kapacitet.  
På upp tagningsdagen 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  
un der 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 MecC h e c k 
på båten måste Brohäll Marin kontaktas om när båten ska 
läggas vid deras servicekaj. Normalt tas båten därefter upp 
i slutet av veckan.

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 TA G N I N G  AV  B ÅT.
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UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara  
ppmärkt m ed: 
1. Varvsnummerlapp (varvsnr, namn, telefonnr) på aktern
2. Varvsnummerskylt på pallningen (blå ”skyltspade”)
3. Vid behov utmärkning av logg- och propellerplacering

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.

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.

Kontakta oss om du är tveksam angående din båt   pallning. 
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 upp tagningspersonalen i samband med 
att båten tas upp. 

Se pallningsföreskrifter. Marinans pallningsansvar upphör 
lördag kl 12.00 i resp. upptagningsvecka.

TIDER
Sjösättningsperiod:
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. 

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 sjösätt-
ningsperiod.

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”.
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• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp 

• 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. 

• 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) 

•  Upptagning med mast: demontera bom,  
aktre undervant och ev. backstag.

  Kontakta hamnkapten helgen före bokad  
upp    ta gni n g s vecka.

UPPMÄRKNING 
AV BÅT OCH PALLNING 

SAMMANFATTNING 
AV BÅTUPPTAGNING



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
•  Vaggan 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.

•  Vaggan 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.

•  En vagga ska lätt kunna flyttas eller knuffas  
1–2 m framåt, bakåt eller i sidled av vår personal,  
max 2 personer, utan särskilda hjälpmedel.

•  Om 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:
•  pallningen inte är anpassad till båten, 
•  pallningen inte är komplett och i god kondition med 

justerskruvar, skjutbara ben, vantskruvar och liknande väl 
smorda,

•  pallningen är i dålig kondition eller har en konstruktion 
som förorsakar försening,

•  vi 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 pallnings- 
tid per påbörjad 10 min period. 

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

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 be r or 
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 et t båtlyft.

TÄCKUTRYMME
Vid uppställning av båtarna tar vi hänsyn till att täck nin g en 
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 t i ll 
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!
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BÅTBATTERIER
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!

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

HYRA BÅTPALLNING
Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd  Maxlast/st  Hyra/st 
III 2,0 m  2.000 kg  490:– 
I  2,5 m  5.000 kg  750:– 
V  3,0 m  10.000 kg  1.950:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ  Höjd (min-max)  Djup  Hyra/st
SB 3  91 - 137 cm  - 1,25  435:–
SB 2  127 - 173 cm - 1,60  440:–
SB 1  170 - 216 cm - 1,90  450:–
SB 0  206 - 251 cm  >1,90  485:–

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.

Båtuthyrning
Båtförsäljning

Mastskjul 1 o 3 Marinelektronik

Riggservice

Båttoa-sug

Båt o motorservice

Latrintömning

PVC-hall

Spolplatta

Spolplatta

Spolplatta

Kapellmakeri

Maskinhall

Miljöstation

Café o glassbar

Butik
Dusch, wc, bastu

Grekland

Butik
 Livs
  Krog

Wc

Tvätt

Ångbåtsbryggan

Hamnkontor

Kontor

Båthall

Grind

Vattenverk
Busshpl

Avlopps
reningsverk

Mast-
skjul 2

Mastkran 1 o 3

Seglarbyn

0      50        100m

N

S

V Ö

Mastkran 2

Båtförsäljning

För större  karta 
se vår hemsida 

www.bullandomarina.se

BRANDSKYDDET
FÖR ATT MINSKA BRANDRISKEN I BÅTEN:

• Använd godkänd jordad elkabel.

• Värmeelement är tyvärr inte tillåtet att använda.

• Tänk på brandrisken vid bl a plastningsarbeten!

VID BRAND I BÅTEN:

•  Se till att Du har fungerande brandsläckare  

lättåtkomligt ombord.

•   Kontrollera var de närmaste brandsläckarna finns,  

som står utställda på uppläggningsområdet.

•  Under den frostfria tiden kan även sjövattenuttagen  

användas för att bekämpa eld.

•  Vid ett ev tillbud är det snabbheten på den första in satsen  

som är avgörande för omfattningen av en ev brand.

Brandförsvarets insatstid är ca 20 minuter. Kontakta hamn- 

kapten eller någon annan av Marinans personal vid alla tillbud!

BRANDFÖRSVARET (SOS) TELEFON: 112
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PRISER OCH AVGIFTER HÖST UPPTAGNING -16

•  Bogsering 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

VINTERTILLÄGG

• Upptagning fr o m vecka 46  < 4 ton 500:–

• Upptagning fr o m vecka 46  > 4 ton 800:–

PALLNINGSAVGIFTER

• Extra pallningstid per påbörjad 10 min 250:–

• Ohanterlig pallning  300:–

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:–/kvm

Tillägg motorbåtar: Per drev/utombordmotor 200:–

Extra avgift deb. om mjuk blödande färg
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 

Vilken sommar! Mycket segling, sol nästan varenda dag, 
fina vindar och strandhugg på kända och okända holmar. 
Med min Folkbåt seglade jag med dotter Hanna till Stora 
Myggskär, största ön i en samling skär sydost Fjärdlång.
Skälet till att vi seglade dit var att Sandhamn ryktades 
vara överfullt och att båtar sades ligga fender mot fender 
i naturhamnarna. I det läget var det perfekt att segla 
Folkbåten som kommer in på öar och tål att känna sig för 
med. Särskilt lockar det med besök på öar, som inte är med 
i guideböckerna, inte är digitaliserade och där sjökortet  
är mörkblått. Som Stora Myggskär norr om Huvudskär.
Det fina med denna holme är få vet om den och att få vågar 
sig dit. Gyttret av öar runt om kräver finnavigering och 
mörkblått runt om ön avskräcker också att ta sig dit. Men 
en Folkbåtsseglare är van vid att speja efter sten, kryssar 
med precision och angör galant.

MASTODONTMOTORBÅTAR
Att segla med sin dotter var en förmån. Ung vuxen som hon 
är, ville hon se Sandhamn. Detsamma ville hennes pappa, 

nyfiken på om ryktet stämde att mastodontmotorbåtar 
hade tagit över. Och det gjorde det, aldrig har jag sett så 
många ginpalats i landets mesta seglarhamn. Att ligga  
i Sandhamn kändes därför helt fel med en Folkbåt, alltså 
gled vi över till Lökholmen och hittade som vanligt hörnan 
med kvällssol.

Mathållningen i en Folkbåt har begränsningar – kök i 
sittbrunnen, ingen kyl, inget rinnande vatten, blev det 
middag iland. Vi tog därför baljan över till Sandhamn  
och åt en god middag på anrika Värdshuset. Ganska 
bestörta blev vi av att se hamnen invaderad av 50-70  
fots kupé-kryssare modell Medelhavet. Med neonbelysning 
under vattnet, jetskis på akterdäck och annan razzamatazz 
kändes det obekvämt och främmande att besöka 
Sandhamn. ”Seglare göre sig icke besvär”, var den 
uppfattning vi fick. 

Underligt nog var hamnen stilla, ingen kö till Klubben,  
inget vackert folk minglade på vräkbåtarna trots 

evärda i syd
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högsommar och lördag. Även Värdshuset berättade 
om en lugn kväll, men att de haft stort tryck på dagen 
med mängder av turister. Vad de tyckte om de flytande 
lyxvillorna i hamnen, hade varit intressant att veta. Bilden 
av en seglarmetropol bör ha flagnat. Nästa dag seglade vi 
sydvart, förbi Bullerö och hamnade på Nämdö. Vårt mål var 
Huvudskär, men att kryssa dit, var för långt i ett svep, så vi 
lade till i Solvik. Där blev vi kvar över natten - som enda båt 
- och slogs med mygg. Mitt i natten fick vi nog, lade ut båten 
till en boj och med aktern mot vinden så att nattbrisen skulle 
blåsa bort myggen. Taktiken lyckades.

Efter en sådan natt, kunde det låta dumt att segla till  
ett skär som heter Stora Myggskär – mera mygg...   
Men distansen från Nämdö är lagom, vinden var behagliga 
3-4 m/sek, solen sken och ryktet om två öppna sjöbodar 
drog i upptäckartarmen.

Stora Myggskär ingår i en grupp av öar och visade sig vara 
en bullig holme, kanske 20 meter hög och cirka 200 – 200 
meter med en lävik på nordsidan. Där gled vi in för segel  
och kom nästan fram, en meter ut tog det stopp, varpå en 
vänlig motorbåtsman tog förtampen och hjälpte Hanna att 
hoppa iland. 

Visst mod krävdes för att komma iland, ingen brygga finns 
och ingen klippa med bra höjd och djup. Vi fick kliva på  
hala klippor i vattenbrynet och spände naglarna i berget  
när vi klättrade. 

Likväl kändes det vidunderligt att komma iland på denna  
ö i yttersta havsbandet, för det får inte blåsa mycket om man 
vill lägga till. Viken har lä, men sjön rullar in kan man se av 
svartalger en bra bit upp på klipporna. 

De två bodarna sköter Skärgårdsstiftelsen, de är alltid  
öppna och har ofta övernattare, mest kajakpaddlare. Vem 
som helst kan bo över, men bara i två dygn, för många vill 
uppleva Äventyret. Först till kvarn gäller - är ingen där, kan  
du stanna. Annars får du tälta på berget och vänta. Eller sova 
i båten förstås.

Vi stannade ett par timmar och hann titta in i Thiels  
gamla bod. Där kunde vi ana tjusningen med att bo över 
– enkelt, men nästan mysigt, som det är i en bod ute i 
skärgården. Som på gamla fiskares tid, finns ett rum med  
ett fönster mot havet och ett mot viken. En braskamin,  
tre sängar, ett bord, några pinnstolar och en vedeldad 
järnspis finns. Linoleumgolv och 70-tals furupanel  
fullbordar atmosfären. Bodarna är välhållna för att ligga  
så långt ut, tack vare tillsynsmannen Per Blom på 
närliggande Fjärdlång. Han har Stora Myggskär som  
favorit i naturreservatet, målar och håller efter bodarna,  
som han har hört uppfördes på 1930-talet av Ernest Thiel. 
Han ägde hela Fjärdlång med kringliggande öar och hade 
boden på Myggskär som sommarnöje. 

fo�s. nästa sida
Näst högsta punkten på Stora Myggskär markeras  
av ett stenröse med en gren upptill.

Myggskären



För att ta sig till det lilla skäret i norr finns en spång, som 
någon har lagt ut i år. Men vem är okänt för Per Blom fann 
den vid en underhållstur i våras. Tanken är förståelig – att 
slippa hoppa på stenar. Men vem har fraktat ut brädorna  
och byggt? 

Även till nästa skär går att komma, en stock finns att 
balansera på och där möter ljusa, slipade granithällar och 
så starkt ljus, att kameran kräver största bländaren. På en 
klippa har någon placerat en känga med sten i. Humor eller 
vad? Finns ett syfte och vad vill vederbörande ha sagt, vem 
ska ha en känga? 

Fler mysterier finns på Stora Myggskär – en labyrint i söder, 
en moring högt upp på en klippa och tenar inne i viken, 
väntar på förklaringar. Men inga mygg fanns trots namnet. 
Kanske tack vare det varma vädret, för vattensamlingar och 
enris förklarar namnet säger skriften Havsskärgård.
Efter ett par timmar med stigande bergvärme från den 
stekande solen, hade vi sett klart och hissade på för en kort 
kryss till Huvudskär. Där låg hela 120 båtar när vi kom fram. 
Men jag hade pratat med Per Ulvås och Susanne Svantesson, 
som också seglar F, och har sitt släktställe på ön. De ordnade 
plats vid byalagets brygga.

På Huvudskär håller också Arne Pontán till, flink fd båt – och 
TV- fotograf. Vi gjorde många båttester ihop och hade mycket 
att prata om. Han bor halva året i lotsutkiken, där hans 
pappa var lots och halva året i Florida. Arnes amerikanska 
hammock på ”verandan ”var fantastisk att sitta i, prata, njuta 
och se solen gå ner i nordväst.

På natten törnade jag nöjd och rund in till klucket mot 
klinken och tänkte att till Stora Myggskär och Huvudskär ska 
jag igen. I kuling, när sjön stänker på fönstren i bodarna, 
känna dyningen häva i viken, höra havet dåna och se brotten 
utanför. Men inte med Folkan, utan med motorbåt och 
stormspana när hösten blir blåsig.

MYGGSKÄREN

Ögrupp Ca 30 M Syd Bullandö

Markägare Naturvårdsverket

Förvaltning Skärgårdsstiftelsen

Tillsynsman Per Blom

Sevärt: Bodarna, bergen

O

Interiören är enkel,  
men mysig på typiskt  
skärgårdsbodvis. 

Sjökortet säger nej, men i verkligheten går 
det att lirka sig in i lä på Stora Myggskär.

Bodarna är alltid öppna, men ofta upptagna. 
Den större hade Ernest Thiel som sommarnöje.



Gilla oss på
Facebook

Öppet: Måndag - Fredag 08:00 - 17:00     Helgöppet 24/9 - 30/10: 10:30 - 14:00
Telefon: 08-571 450 45 • brohallmarin.se

Ny motor till nästa säsong?
Under hösten har vi extrapriser från våra leverantörer.

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

För ett enklare båtliv - passa på att montera 
ankarspel och bogpropeller. 

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

Vi säljer och monterar: Volvo Penta - Mercury/Mercruiser -
Yanmar - Beta - Vetus
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AV: JAN FJELLSTRÖM.  
FOTO: GUNNAR HJERTSTRAND OCH 
FÅGELBILDER AV BISTER.

VARFÖR ÄR DET 
SÅ LITE EJDRAR 
OCH SÅ MYCKET 
SKARVAR I 
SKÄRGÅRDEN 
NU FÖR TIDEN...?

Jag har under mina över 50 år som fågelskådare  

i allmänhet, och de senaste 20 åren som skådare  

i skärgården i synnerhet, funderat på och diskuterat 

med mina kompisar varför vissa arter minskar och 

ökar över tid. Jag har aldrig fått något enhälligt svar 

på frågorna om det är klimatet, tillgång på föda, 

föroreningar etc. Även säl, olika växter både på land 

och i havet som orkidéer, blåstång ökar och minskar 

över tid. För att få svar på de här frågorna ringde jag 

upp och fick träffa Gunnar Hjertstrand i Stavsnäs 

som är tillsynsman i Skärgårdsstiftelsen sedan 

70-talet. Han och hans familj var tillsynsman och 

fastboende på Svenska Högarna från 1975 till 2000. 

Gunnar är även fältsamordnare och inventerare av 

olika fågelarter i Projekt Levande skärgårdsnatur för 

Skärgårdsstiftelsen. Teamet deltar i olika projekt,  

bl.a. projekt i alkor med inventering och ringmärkning 

av sillgrissla, tordmule och tobisgrissla från Arholma  

i norr till Landsort i söder. 

Gunnar Hjertstrands båt

Mindre strandpipare

Småspov

Tobisgrissla

Tordmule
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P
rojekt Levande skärgårdsnatur startade 1985 
med inventeringar av kustfåglar som sedan 
dess genomförts varje år. Det var upptakten  
till projektet som kom till efter diskussioner 
mellan Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen  

i Stockholms län. Tanken med projektet var att få en bättre 
miljöövervakning och dokumentation av växt- och djurlivet 
i Stockholms skärgård. Det skulle fungera som en snabb 
och obyråkratisk väckarklocka för miljöfrågor i skärgården. 
Skärgårdsstiftelsen hade goda förutsättningar att, genom 
sina tillsynsmän, samla in material och sköta fältarbetet. 
Genom kontinuerlig bevakning och årliga inventeringar får 
projekt Levande skärgårdsnatur fram viktiga kunskaper om 
olika arters populationsstorlekar, häckningsresultat, tillväxt 
och fortlevnad. Tack vare det arbetet kan förändringar 
snabbt upptäckas, vilket gör det möjligt att direkt försöka 
åtgärda eventuella problem eller störningar. Genom ett gott 

samarbete med forskare och sakkunniga bidrar  
detta långsiktiga arbete till ökade kunskaper om många 
arter i skärgårdsmiljön. 
Levande skärgårdsnatur utvecklas och förbättras ständigt, 
men behåller sina väl inarbetade inventeringsmetoder och 
naturvårdsinsatser. Sedan starten 1985 har projektet vuxit 
och innehåller nu flera delprojekt, förutom inventering 
och ringmärkning av bl.a. havsörn, alkor och berguv 
m.fl. kustfågelarter, även forskning på gråsäl, minkens 
utbredning och skyddsjakt, undersökning av havstulpaner 
och inventering av blåstång samt inventering och 
naturvårdsinsatser för några växtarters överlevnad som 
guckusko m.fl. växtarter.

Projektet drivs idag av Skärgårdsstiftelsen och 
Länsstyrelsen i samarbete med Naturhistoriska 
riksmuseet och Stockholms Universitet, vilka även 

svarar för en stor del av sammanställningen och utvärdering 
av data. (se sista stycket för beställning av rapporten).
Varför finns det då så mycket skarv och så lite ejder?  
Vad gäller skarven så kan det generellt sägas att det är 
ett mått på hur Östersjön mår. Skarven är opportunist och 
äter det den får. En intressant observation av de förfulade 
och nersmutsade öarna där skarven häckar är att den 
biologiska mångfalden ökar. Förutom att bl.a. havsörn 
utnyttjar kolonierna som födokälla på fisk och ej flyg- 
färdiga skarvungar, så ökar även insekter, blommor och 
andra växtarter. Skarvens bon räknas och inventeras 
sedan 1994 då skarven etablerade sig för första gången i 
Stockholms skärgård. Under 2015 kunde totalt sett 5 867 
bon räknas in fördelade på 19 kolonier. Detta är det hittills 
högsta resultatet sedan räkningarna började, men endast 
3 % procent mer än toppåret 2007. 

Tvärt om är det med ejdern vars kraftiga minskning 
fortsätter och under en tioårsperiod haft svaga 
resultat vad gäller lyckade häckningar. Stora 

förändringar har skett i ytterskärgården där ejdern 
minskar drastiskt som häckande karaktärsart. Antalet 
räknade gudingar i de områden i ytterskärgården som 

projektet kontrollerar uppgick 2009 till c:a 4800 stycken 
medan den senaste inventeringen 2015 var nere i 1050. 
Vad gäller rent generellt så är även ejderns antal också 
ett mått på hur Östersjön mår. Vad forskarna har kunnat 
konstatera och säkerhetsställt är att ejdern har och har 
haft B-vitaminbrist under en längre tid. Vad detta beror på 
pågår för närvarande ett antal studier på och en indikator 
är att blåmusslor inte längre producerar B-vitaminer i 
den mängd som ejdern behöver. Ejderns, m.fl. dykänders, 
främsta födokälla är blåmusslor och varför just blåmusslan 
producerar mindre b-vitamin är man ännu inte riktigt 
säker på. Samma fenomen har även visat sig på vissa 
kuststräckor i Norge och även på Island, men där i mindre 
grad. Östersjön, med bräckt vatten, behöver ständig 
tillförsel av syrerikt vatten från Skagerack och Kattegatt för 
att fisk, skaldjur och växter ska reproducera sig på naturlig 
väg. Forskning visar på att det tar c:a 20 år för denna 
process att tillföra friskt och syrerikt vatten till Östersjön 
med hjälp av bl.a. hårda stormar.  

Nu ser jag framemot nästa publikation av Projekt 
Levande skärgårdsnatur. Publikationen kan beställas via 
Skärgårdsstiftelsen, www.skargardsstiftelsen.se. O

Havsörn

Svarthakedopping

Snatterand

Skarvungar, tidigt kläckta



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

KÖPA ELLER SÄLJA BÅT?

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

B Å T F Ö R M E D L I N G

www.stockholmmarin.se

Kom till oss om du vill få hjälp med att sälja din båt, eller få rätt 
 vägledning att köpa just den båt som passar dig. Vi på Stockholm 
Marin är passionerade båt människor som har över 40 års erfaren het 
av att sälja både motor- och segelbåtar. Under säsong har vi öppet 
sju dagar i veckan – med  hundratals besökare varje dag. 

Varmt välkommen till Stockholm Marin, besök oss på  webben 
www.stockholmmarin.se eller ring 08-571 451 20.
SAMARBETSPARTNERS

UTFÖRSÄLJNING  
AV ALLA BÅTAR
9–25 SEPTEMBER



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

070-891 95 04 | info@ship-shape.se | www.ship-shape.se

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

Klarar din rigg en  
säsong till?
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Att Thomas Forsberg kom på att flytta in med kontoret 
på Bullandö, berodde på att boden blev ledig samtidigt 

som han kände ett behov av att samla allt på ett och 
samma ställe. Tidigare var verkstaden rullande i Thomas 
skåpbil och kontoret förlagt till Gustavsberg. Som gammal 
driven reklamman såg han förstås också fördelen i att 
synas bättre med kontoret på marinan.
– Det känns väldigt bra att ha flyttat in på marinan. Jag 
tillbringade 70 procent av min vakna tid redan förut med 
att rusta på vårarna, förbereda för konferensseglingar, 
städa och att hålla puts på båtarna. Nu kan jag vara här 
fulltid, behöver inte pendla och har allt på samma ställe.

Nytt, roligt och oväntat är spontanbesöken jag får. Det 
händer att  

folk knackar på och frågar vad Sailing events sysslar med. 
Då bjuder jag dem att slå sig ner och gör en espresso 
medan jag berättar, berättar Thomas.

En besökare i boden registrerar snabbt fräschören i 
den – vitmålade väggar, klassiska seglingsfoton på 

ena långsidan, nylackat golv, två soffor, ett rustikt, stort 
bord och en rottingfåtölj med fårskinn. Som besökare 
och seglare känner du dig med andra ord väl till mods i 
marinans kanske mest inbjudande kontor. 

Den som är båtrustare blir förmodligen lite tagen av 
den goda ordningen, som råder i Thomas verkstad. 

Verktyg och maskiner för sig på väggarna, muttrar och 
skruvar i hyllfack och lådor och en nysnickrad hyvelbänk. 
Var sak på sin plats vittnar om hans organisationsförmåga. 
Och det behövs antagligen för att kunna hålla på med 
konferensseglingar, där målet är att gästerna ska få en 
upplevelse under sin kick-off  eller sin teambuildingdag. 

För den som inte varit reseledare blir frågan förmodligen 
hur det är att få ombord nya människor, tillika ovana 

seglare varje gång på sina fina båtar?
– Bara bra, det är faktiskt en förmån och väldigt roligt att 
ta emot nya gäster. Målet är att alla som kommer ombord 
ska känna sig säkra och tycka att de får vara med om 
en upplevelse. Många har aldrig seglat förut, en del har 

THOMAS NYSATSAR MED SAILING EVENTS

ntligen! Ingen som besökt Bullandö i sommar kan ha 
missat att hamnplanen fått en uppsnofsning i form 

av ett nytt kontor och att företaget som flyttat in heter 
Sailing Events. Sordina skyltar på huset förklarar 

vem som håller till i den nymålade boden. Nu är dock 
Thomas Forsbergs etablering med kontoret för sitt företag 
Sailing Events ingen total nyhet. Hans verksamhet med 
konferens- och charterseglingar har funnits på marinan 

sedan han startade företaget 2004. Det nya är att  
Sailing Events har klivit ut från relativ anonymitet på 

marinan till påtaglig offentlighet. Till det intrycket bidrar 
också att de två 50-fotarna av märket Grand Soleil, 

som Sailing Events driver, har fått nya bomkapell med 
företagets logo på. Och eftersom båtarna ligger mittemot 

krogens veranda och är i toppskick trots tusentals sjömil, 
gör de fin reklam för segling i allmänhet och för  

Sailing Events i synnerhet. 

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 
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gjort tio Gotland Runt, varför nivån på deltagarna varierar. 
För att krydda seglingen är vi ofta två eller tre båtar och 
kappseglar. Tredje båten är då en Grand Soleil på 45 fot, 
som med genua är jämnsnabb med 50-fotarna, förklarar 
Thomas.

Han kan berätta att han som mest har haft 300 personer 
i 28 båtar på ett event och då hyrde hans Sailing 

Events in en rad andra charterbåtar med skeppare. Den 
som i en storvarvsbyggd båt frågar kanske om vitsen med 
Grand Soleilbåtar på 50 fot för charter – är de inte väl 
lyxiga och för stora för gästseglingar?
– Inte alls, tvärtom är de optimala, eftersom de är i en egen 
klass med sin fina finish och goda kvalitet. Lika viktigt med 
våra båtar är att de går under Djuröbron, masthöjden gör 
att vi sparar fyra timmar jämfört med att gå genom Vindö 
Strömmar för att komma till och från Sandhamn.

Exklusivare än andra, är ett bra argument för gästerna. 
Båtarna har gått i tio år nu, haft cirka 8 000 gäster, 

men är fortfarande i gott skick. Visst underhåller jag dem, 

men inget har gått sönder och det kallar jag kvalitet. 
Den som sett en busslast gäster kliva av på marinan kanske 
undrar vad som väntar dem - hur ser en dag med Sailing 
Events ut?
– En konferenssegling börjar med att gästerna kommer 
till Bullandö, jag tar emot på hamnplanen, berättar vad 
som ska hända och fördelar så att de blir tolv på varje båt. 
Ombord får gästerna våra sköna sjöställ och kaffe med 
macka innan vi lägger loss.
 

Vid Djuröbron sätter vi segel och förklarar banan på 
Kanholmsfjärden. Bojen vid Gökskär, Trollharan och 

Torskkobben är vanliga rundningspunkter och fungerar i 
alla vindriktningar. Gemensam start och jämnsnabba båtar 
skapar spänning och efter ett par race, brukar vi ankra upp 
i en vik och luncha.

Lunchen kommer såklart från Bullandö Krog, 
skärgårdsgrytan är våldsamt uppskattad. Alternativt 

seglar vi till Sandhamn, där gästerna går iland för lunch.
Övernattning förekommer ibland t ex med en ledningsgrupp 

fo�s. nästa sida

Kontoret
Charterskeppare mm  

Thomas Forsberg

Mycket fix med 
flera charterbåtar...
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och då lägger vi till i en vik på kvällen och grillar. De flesta 
seglingar är dock endagsevenemang och då händer det att 
vi seglar in gästerna till Stockholm och släpper av dem vid 
tio på kvällen. Därefter har vi fyra timmar till Bullandö – via 
stora farleden eller via Baggensstäket, det skiljer marginellt 
i tid och ger omväxling. Två på morgonen är passet slut..
Förutom konferensseglingarna har Thomas två strängar till 
– taxibåtskörningar och transportseglingar.
– Jag skaffade en stadig hyttbåt för jag märkte att
det fanns gäster, som ville komma ut i skärgården på egen 
hand. Och den verksamheten går också bra, säger Thomas.

Transportseglingar från och till Medelhavet eller över 
Atlanten gör han också och har ett par hårresande 

erfarenheter att berätta om när tillfället ges.
För en utomstående kan det verka smått sensationellt att 
Thomas har så bra rull på Sailing Events – god beläggning 
på gästseglingarna år efter år - när andra med charterbåtar 
kämpar eller slutar.
– Det svåra är att hitta kunder, medger Thomas.

Jag har gjort ett gott grundarbete genom att satsa på bra 
bilder, broschyrer och hemsida. Men också på att besöka 

företag för att presentera konceptet. Det har resulterat
 i att en tredjedel är återkommande kunder, en tredjedel 
är nya som hört om Sailing Events och en tredjedel kommer 
via reklamen jag gör för att konferenssegla med oss, 
menar Thomas.

Som tidigare reklammakare har Thomas inte oväntat 
begreppet strategi inpräntat i sinnet. Hans sätt betyder 

dock troligen minst lika mycket för att Sailing Events seglar 
starkt. Den som mött Thomas känner väl till hans stil 
med smil och skratt. Men den som sätter sig med honom 
märker en annan sida – den gode säljaren. Thomas kan 
konsten att övertyga på ett ovanligt och trevligt sätt. Få kan 
berätta som han med inlevelse om värdet att segla med 
sitt företag.

Ett besök i boden på hamnplanen är med andra ord 
att få möta tre personer i en – den skarpe strategen 

och driftige företagaren, den superstyve seglaren och den 
underhållande konferensvärden. O

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

Unna	din	båt	en	ny	
brygga	till	sommaren!

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

Vi	bygger	bryggor	på	beställning.

Det fattas många kloka

 

beslut på konferenslokalen...
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I avsikt att runda av ett 
långt båtliv sålde jag min 
segelbåt våren 2015. Nu 
fick det vara slut. Kunde 
dock bara hålla mig båtlös 
ett drygt år. Sommaren 2016 
var det dags igen. Suget efter 
det roliga och behagliga sjölivet blev 
övermäktigt. Jag fastnade för en rymlig finsk salongsbåt 
i plast med fartresurser på behagliga 6-7 knop. Men den 
behagliga farten räckte bara till en färd på två timmar. 
Sedan var det stopp, panik och bogsering som gällde.
 Färden började bra, solsken och stilla bris. Från säljarens 
bryggplats vid Botkyrka båtklubb gick första turen över 
Alvikssjön, förbi Slagsta färjeläge, under monumentet på 
Kungshatt, söder om lilla ön Fläsket med sin fyr och in till 
min hamnplats vid Tanto. 
 På bryggan stod sambon och tog emot. Kom ombord 
för en inspektion. Vi kände oss glada över att åter vara 
båtägare. Förtöjningarna lossades och vi puttrade ut för en 
kort gemensam premiärtur. Via Kalbergskanalen och ut 
på Ulvsundasjön gick färden. Tanken var nästan tom och 
vi styrde kurs mot den närmast bensinmacken, den 
utanför Pampas. Vi har fyllt på 30 liter dieselbränsle och 
vrider om startnyckeln till den encylindriga 12 hästars 
Yanmarmotorn. Men i motorrummet under durken är det 
tyst som i graven. Yanmar är död! Vad är det som har hänt 
med nyförvärvet efter knappt två timmars gång med en 
ny båtägare vid rodret?

LÄTT PANIK UPPSTOD
Motorstoppet kommer mycket olägligt. Många båtar köar 
utanför och vill in till bränslepumparna för att tanka. 
Alla behöver plats vid bryggan. Servicepersonalen blir 
irriterad och uppmanar oss att flytta båten, på något 
sätt. Lätt panikstämning uppstår. Vad gör man i en sådan 
situation? 
 Jag har en god vän vars båt ligger vid Margretelunds-
varvet alldeles i närheten av Pampas. Ringer och chansar 
på att han är på plats. Och gudskelov är han där. Lovar 
att komma, och bogsera mig bort från den trånga bensin-
bryggan, till hemmahamnen i Årstaviken.

LURAD AV BÅTSKOJARE
Ett par dagar senare fick jag en expert att titta på motorn    

och han konstaterade 
att det rörde sig om 
en gammal spricka i 

motorblockets fästbultar 
som nödtorftigt reparerats 

och nu gått upp. Resultatet 
var att hela generatorn som var 

fäst i de spruckna bultarna lossnat från 
sitt fäste. En skada som den förre ägaren/säljaren 

mycket väl måste ha känt till när han sålde båten, menade 
experten. Två skilda gjutgodsfästen i motorblocket lossnar 
inte på en gång, sa han. Jag hade således råkat ut för en 
båtskojare!

ISKALL SÄLJARE
Min nyinköpta semesterbåt blev sedan liggande större 
delen av årets båtsäsong. Av alla planerade utflykter blev 
intet. Varken nytta eller glädje fick vi av nyförvärvet den 
här sommaren. Båten låg där vid bryggan och guppade, 
som ett flytande exempel på hur lätt det är att råka ut för 
bondfångare, trots att man ägnat sig åt båtar under större 
delen sitt liv.
 Naturligtvis konfronterade jag säljaren och försökte 
få någon form av gottgörelse i form av ersättning för 
reparation av skadorna. Jag påpekade att generatorn 
tydligen hängt lös när jag köpte och att kostnaderna kunde 
bli ganska stora, inte bara i form av arbetstimmar. 
 En båt med trasig motor är ju inte så lätt att köra till 
en verkstad, så det blir ofta reseersättning, och sedan 
reservdelar och kanske ett lyft. 
 Men det blev ett blankt nej från den person jag köpt 
båten av. – Affär är affär, det som hänt efter det att du tagit 
emot båten är ditt ansvar, blev svaret från säljaren.

EN ELÄNDIG SISTA BÅTAFFÄR
Min eländiga båtaffär visar hur viktigt det är att inte lita 
på säljarens lovord och inte heller på sin egen kunskap när 
man köper en båt. Det är många gånger svårt för en, alltför 
ivrig och angelägen, båtköpare att bry sig om att genomföra 
en ordentlig kontroll. Ta sig tid för att, förhoppningsvis, 
upptäcka det åtråvärda objektets fel och andra skavanker. 
Särskilt då de där dolda felen. 
 Att anlita en besiktningsman kostar förvisso en slant, 
men det kan visa sig vara mycket väl använda pengar. Det 
fick jag erfara när jag än en gång gjorde mitt sista båtköp. 

Våren 2015 sålde jag, med ålderns rätt, min sista båt. Trodde jag! 
Men det skulle inte bli den sista, visade det sig. I somras kunde jag inte hålla mig, 

jag köpte alltså ännu en sista båt. Och den, skulle komma 
att förstöra hela sommaren för familjen.

AV: RAMON FRIDÉN. BÅTSOMMAR
En förstörd

O
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ANTIKRUNDA MED             ANITA
MAGNIFIK 12:an

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 
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P
å förhand anade jag en speciell 
seglingsupplevelse genom att mönstra 
på tyska 12:an Anita för Antikrundan 
i ÅFOR 2016. Men förväntningarna 
överträffades – inte resultatmässigt, 
men på prestanda och seglingskänsla. 
Aldrig förr har jag seglat en båt som 
kunde pointa högre och gå om i lovart 

från ett omöjligt läge akterom. 
Visst, Anita är en R 12:a, 70 fot lång med den potential 
som storleken ger. Men seglen är gamla och fallen har inga 
vinschar. En halända med ögla till hajtänder på masten, 
är vad som ges till genuan och spinnakern. Två man vid 
masten gick åt som fick dra hand för hand, så det tog en 
stund att få upp ett segel. Kämpigt, men kul att hala och 
dra för kung och fosterland.
När jag tog chansen att segla på Anita fick jag veta av 
skepparen Bernard Frieling att båten ägs av en förening 
i Hamburg, vars medlemmar disponerar henne periodvis 
varje år. En besättning seglade henne i år till Stockholm, 
Bernard körde ÅFOR och ett nytt gäng tog över efteråt.  
90 dagar om året seglas båten, som är byggd 1938, men  
i gott skick och bjuder på nostalgi utan like.
 En dags träning gavs, plus ÅFIR, som Bernard 
nappade på när jag föreslog detta. Likväl gick starten vid 
Kastellholmen ganska bra - längst i lä med fin vind, bara 
lite sena. Vänster sida ut mot Fjäderholmarna fick jag 
gehör för och vidare ut mot Oxdjupet. Där tog det tid att få 

upp spinnakern och för att fylla den, lovade vi babord hän, 
hamnade i lä och blev frånåkta av Ballad, Refanut, Beatrice 
Aurore m fl som hann gippa.

NIO KNOP PÅ KRYSSEN
Resten av resan ut mot Sandhamn gick vi ibland för nära 
land och tappade ytterligare. Men tyskarna fascinerades 
av alla lummiga öar och tog chansen att njuta av vyerna 
istället. Över Kanan kunde vi pressa höjd mot SK 
75:an Bacchant, men tappade på nytt när vi bytte till 
mellangenua. Att ta ner, haka av, haka på och hissa, tog tid 
och skärgårdens blankaste kryssare åkte ifrån oss.
Med mellangenuan satt, kunde Anita dock knapra ikapp och 
i skymningen vid Alma var vi förbi, vilket kändes som en 
liten seger. Att få ratta 30 ton båt var mäktigt med oväntat 
bra balans och ett trevligt tryck på rodret. Kryssfarten låg 
runt hela nio knop och vindvinkeln var bara 30-32 grader. 
Skeppare Bernard var en bra bekantskap, ingen prestige, 
avspänd och lät alla styra. För honom som f  d Fastnet, 
Admirals Cup, One Ton seglare, var ÅFOR första gången. 
Han samlade ihop seglare från Hamburg, men avhopp 
gjorde att nya gastar behövdes och via annons på KSSS 
hemsida, fick vi kontakt.
 Med ålderns rätt ingick jag i afterguarden, hjälpte till 
med navigeringen och trimmade mesanen. När det erbjöds 
att styra hittade jag en bra styrställning efter en stund, satt 
i lä, såg telltales, höll farten och hade en högtid i att ratta 
30 -tonnaren Anita. 

P
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Efter en god middag med köttbullar och potatis och en 
hutt portvin medan solen gick ner, hamnade vi på natten 
nära Kopparstenarna. Kursen låg visserligen precis förbi 
lysbojen, men Bernard tog det säkra före det osäkra och 
slog. I en halvtimma seglade vi bort från Visby, innan vi 
vände på nytt. Då kom västvridet prognosen talat om och 
resten av resan till rundningen, bjöd på slack i seglen.
Konkurrenterna gick närmre Gotland, fick kortare väg och 
skeppare Bernard grämde slaget, tyckte att vi borde ha 
slackat och gått öster om Kopparstenarna. 
 Det är aldrig slut förrän vi gått i mål, muntrade jag 
upp honom med. Och i sol och fin bris rundade vi vid Visby 
måndag morgon utan att se en enda politiker på kajen.

ACHTERHOLEN UND KURBELN
Vinden vred under dagen mot sydväst och gav slör, så upp 
med 260 kvadrat nylon igen och fullt tryck med  
12 – 14 knop mot Almagrundet. Vilken broschyrsegling! 
Nu fick jag lära mig vad achterholen och kurbeln betyder. 
Hem i lovart och vinscha! 
 Men när vinden ökade till 16 –  8 knop eller 8-9 m/sek  
– blev trycket på den gamla spinnakern stort och när  
Anita körde in i en våg, slets lovartshornet loss. I 
villervallan, missförstod rorsmannen situationen, styrde 
upp i vindögat och fick stopp, varpå båten började backa 
och pekade mot Visby.
 Att dejsa är illa, men ingen höjde rösten och skeppare 
Bernard redde raskt ut röran på fördäck Efter lite lirkande 
med rodret dikt, kunde vi falla av, gippa norrut och 
komma igång igen. Som tröst bjöd Bernard alle man på en 
gammeldansk.
 Resten av resan blev rättfram, bara att styra på kurs,  
se att avståndet till Ithaka och Bacchant minskade, men 
för sakta. 
 Mot kvällen ordnade Gustaf  från Helsingborg en  
god pastamiddag med grönt, vitlök och rödlök, varpå  
trevnaden tilltog. Vid tiotiden på måndag kväll rundade vi 
Alma, men fick som ofta på målrakan, kryss in mot målet 
vid Skanskobb. 

Som local tog jag på mig att guida Anita och tänkte gå  
nära skären med hjälp av navigationsappen på min Ipad. 
Men den fick ingen kontakt förrän vid Revenge och båtens 
plotter gav ingen kurspil eller vektor för nästa bog. Följden 
blev försiktighet med flera korta tidiga slag. Jag ville ju 
inte ha ryktet som ”den där svensken som satte båten 
på grund.” Men allt gick bra och runt midnatt skar vi 
mållinjen, fick tut och gjorde high-fives för en lyckad segling 
– upplevelsemässigt.
 Oro uppstod när motorn vägrade starta, men då kom 
mina goda seglarkunskaper till pass. Med genuan som 
gasreglage, kunde vi anpassa farten på halvvind och ta en 
boj. Efter en stund kom hamnvakten och bogserade oss in  
i hamnen till de 16 andra båtarna i Classic.

UPPSLUPPEN MIDDAG
Resultatet blev inte på topp, men att få segla en 12:a 
uppvägde placeringen med råge. Och regattamiddagen  
– en så uppsluppen fest med visor och tal, får få vara med 
om. Att vara med på en klassisk båt har oväntade fördelar. 
Vinnare av Antikrundan blev för tredje året i rad Ballad 
med Patrik Salén som skeppare. Igen hade besättningen 
skjortor med den kaxiga texten ”Follow Me.” God segling, 
vältänkta vägval och en skarp besättning med bland andra 
Cup- seglaren Lasse Linger på trim och Klabbe Nylöf  på 
taktik och routing, gav segern. Ingen slump eller tur alltså. 
Som alltid.
Men nästa år- då vill skeppare Bernard ta revansch, för han 
och besättningen uppskattade arrangemangen och de ljusa 
nätterna på Östersjön. Min reflektion är konceptet med 
Anita – tänk om en svensk klubb ägde en flott klassiker, 
som medlemmarna kunde segla på. Men 70 000 € om året 
i drift avskräcker antagligen. 

Anita crew ÅFOR 2016:  
Bernard Frieling, Göran Blomberg, Hans-Jürgen Färber, 
Gustav Magnander, Stefan Hezcko, Curt Gelin, Andreas 
Möller, Frithjof  Rendtel, Jochen Handschuch, Arend Agthe, 
David Berg.

FAKTA 12:AN ANITA
Löa 21,57  Meter
Lvl 14,00  Meter
Bredd 3,60 Meter
Djup 2,73 Meter
Masthöjd 24 Meter
Deplacement ca 27 ton
Segelyta 156,49 m²
Ägare Anitas vänner
Hemsida www.freundedersyanita.de

O
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SOLOSEGLING RÄDDAD AV BULLANDÖ

F
 
ör soloseglingen Robline Solo Challenge blev 
Bullandö räddningen i augusti. När ett missförstånd 
gjorde att tävlingen saknade hamn, plats för 
middagen och för prisutdelningen för över 40 

deltagare, kom motorerna bakom kappseglingen, Jimmy 
Hellberg och Kristian Hertzberg på att Bullandö ligger ju inom 
räckhåll. Ett samtal till marinan om gästplatser och ett till 
Krogen om bord löste allt: Välkomna, vi tar gärna emot er!
Lättade kunde arrangörerna vid elva kvällen före start virtuellt 
via Facebook meddela skepparna ändringarna. Trots kort varsel 
och många bokningar ordnade krögare Magnus Johansson 
en riktig regattamiddag, vilket på middagen på lördagen gav 
honom en rejäl applåd.

Själva seglingen blev en lagom utmaning för de 41 solo-
skepparna med två kustnära banor om valfritt 40 eller  

20 sjömil. Lätt sydvind, jaktstart vid Skanskobb, runda 
prickarna Demban eller Brandsten, runt Kalken och mål vid 
Långholmen före Djuröbron.

Enda incidenten hände friska IF-seglaren Emely Hagen. 
Van som hon är från Atlantkappseglingen ARC valde hon 

den långa banan – mot seglingsledningens inrådan - skulle 
ta för lång tid. Det argumentet bet inte. Men strax efter 
starten klockan sju gick storfallet av. Men att ge upp var 
otänkbart. Istället ankrade Emely i lä av Korsö. Där vinschade 
hennes MCM (Media Crew Member), efter godkännande av 
tävlingsledningen, henne upp i masten och ett nytt fall drogs i. 
Efter två timmar var Snigel iväg igen.
– Resultatmässigt blev det ju kört rätt snabbt, men det var kul 
att ändå köra banan och äntligen få testa/segla båten för första 
gången, FB-kommenterade Emely efteråt.
Istället kom styve Dalaröseglaren Jonas Dolk med hustru 
Anna som MCM, först med deras snabba och lätta Farr 31:a. 
På 20-milabanan segrade Robert Dybeck i sin slanka, blanka 
68-åriga Mälar 25.

De 41 seglarna inte bara utmanade sig själva, de blev 
mätta, kunde prata segling hela kvällen och fick bekräftat 

att marinans motto ”Ostkustens mesta” är välfunnet. Fast vissa 
ansåg att Bullandö också borde kallas kustens sällskapligaste.

Farr 31:an  
Kim Di med  
Jonas Dolk  
och hustru Anna 
som MCM vann 
soloseglingen.

O
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AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 



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

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

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

Vi finns på 
Bullandö Marina.

Utbildning för dig med motorbåt

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

På bilden:
Björn Langbeck

                              BÅTBESIKTNINGAR

CONNY ZETTERBERG

08-57145315

0709-261509

www.zetterbergmarin.se

Båtuthyrning

Sverige - Världen - Kanalerna

08- 571 459 00     info@rtc.se     www.rtc.se



Bullandö Handel & Sjömack

 
 

08-571 450 58
   Öppettider:

 

  1/8 -   28/8  mån-sön 9-18
29/8 -  18/9   tis-sön   10-16
19/9 -  2/10  ons-sön  10-15
3/10 -  16/10  tor-sön 10-15
17/10 - 30/10 lör-sön 10-15

Välkommen till en av skärgårdens bästa butiker!
Nu laddar vi upp inför höstupptagning och vinter.
Boka och köp era båtprylar hos oss! 

Övrig tid hänvisar vi till båtmagneten Macken kontopelare 7-22 alla dagar

James Nyström på Bullandö lät TyMar Marinelektronik 
byta ut alla sina gamla batterier i sin Arcona 410 mot 
litium och fick en 100kg lättare batteribank samt nästan 
100Ah mer kapacitet.

– Jag är fullständigt övertygad om att det inte kommer 
säljas några blybatterier till båtar om ett par år. Motor-
generatorn laddar numera med 100% hela tiden, så 
den lilla motorgång vi har in/ut ur hamn räcker för ett 
dygns förbrukning. Att de dessutom klarar upp till 2000 
laddcykler gör ju att det inte kommer bli aktuellt med fler 
batteriinköp för min del, säger James.

Välkommna att kika in hos oss på TyMar eller slå en 
signal så berättar vi mer och kan ge er en bra höst- 
offert på uppgradering till den nya tekniken.

James Nyström, Bullandö, bytte ut sina gamla batterier till litium-
batterier med järnfosfat (LiFePO4), vilka är mycket säkrare än andra 
typer av litiumbatterier. Litiumbatteriet väger dessutom endast 8kg, 
ett motsvarande blybatteri väger 24kg.

”LITIUMBATTERIER, 
  DET BÄSTA SOM HÄNT 
  MIG SEN GPS”

TyMar Marinelektronik • Bullandö Marina • 139 56 Värmdö • Tel: 08-410 513 14 • info@tymar.se • www.tymar.se
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Generalagent för Elan & Far East Boats
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Paris - Dec 2016


