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Bullandövänner,

Röken har precis lagt sig efter marinans 50-årsjubileum och ett behagligt 
lugn börjar sprida sig bland bryggor och båtar, som lugnet efter stormen. 
Men vilken jubileumshelg vi fick! Det flöt på som det skulle med solens  
hjälp och det var en fröjd att gå runt och morsa på alla glada människor 
som kommit för att besöka eller arbeta under helgen. Även vår akutläkare 
var nöjd och meddelade att hans enda ingripande under helgen var att blåsa 
på ett skrubbsår när en pojke fallit av den fruktade tjuren i barnparken.

En av höjdpunkterna under helgen var Bullandö Swimrun som gick 
av stapeln under söndagen. Det var riktigt imponerande att se dessa 
muskelpaket av olika storlekar ta sig runt banan mellan båtar och rullatorer. 
Också roligt att ha grundarna av Ö till Ö på plats som medarrangörer och 
kommentatorer! Vi får se om vi ses under loppet nästa år.. 

Ett stort tack till er alla som gjorde helgen till en helg att minnas! Bilder och 
artikel om jubileet kommer längre fram i numret.

Nu till höstnumret av Bullandö News vars syfte är, förutom spännande 
artiklar, att ge viktiga instruktioner inför upptagningen. Det kan tyckas vara 
mycket detaljer och information men läs igenom noggrant för då kommer 
upptagningen att gå som på räls och truckförare med lag kommer att hinna 
göra det där lilla extra som behövs för att det ska bli riktigt bra.

Vidare i numret har Curre Gelin varit i farten igen och seglat kanske sitt sista 
ÅFOR -Gotland Runt – i hårt väder där många, men inte Curre, fick bryta. 

Läs också om familjen Wennbergs häpnadsväckande segling Bullandöbåten 
”Take Off” där de tillsammans med 24 andra båtar deltog i World ARC – en 
organiserad jorden-runt-segling. Barnen i familjen, Alex och Inez var bara tre 
respektive fem år gamla, när de fick uppleva detta äventyr.  
Följ även med Tobias Törnebohm med besättning till de dimmiga öarna  
ute i Nordatlanten när de seglar från Isle of  Skye i Skottland och runt bland 
Fär- , Shetland och Orkneyöarna. En väldigt intressant seglats i ett mycket 
vackert landskap som gör att man skulle vilja åka dit på momangen!

Jag hoppas ni alla har haft en härlig säsong ute på havet och att ni tar 
tillvara de sista turerna innan presenningen åker på. För mig är höstsegling 
en favorit med de sprakande färgerna och betydligt mer plats att ankra på. 
Jag hoppas vi ses därute, annars ses vi under upptagningen!

Trevlig läsning och  
välkomna upp ur sjön!

Carl Johan Broms
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BULLANDÖ? 
VADHÄNDERPÅ

AV: CARL JOHAN BROMS.

En intensiv sommar har nu nästan passerat med 
den stora höjdpunkten under 50-årsjubileet 24 – 25 

augusti! Vädret återgick till lite mer normalsvensk 
sommar vilket kanske är tråkigt för semesterfirare men bra för oss som har egen 
vattenförsörjning. I år var det första gången på många år som vattenbilar inte 
behövde beställas för att fylla extra vatten i vårt vattenverk. Vatten fick dock 
vår kära pick-up i sig i juli när den sjösattes av misstag. I gästhamnen kom flest 

utländska båtar i år från Finland (38%) tätt följda av Tyskland (36%).
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KAJAKHOTELL PÅ BULLANDÖ MARINA
Vårt senaste tillskott ibland Bullandöföretagarna  
Get Out Kayak har fått kajakentusiaster och nybörjare 
att hitta vägen ut till Bullandö för att paddla ut någon 
eller några dagar för att uppleva skärgården. Perfekt 

kickoff  för företaget! Nu öppnar de 
även kajakhotell i sina containrar 
efter att ha fått flera förfrågningar 
under sommaren. God säkerhet 
med låsbom och havsnära 
förvaring med tillgång till deras 

låga kajakbrygga. Mer information på deras hemsida 
www.getoutkayak.se. 

NY HAMNCHEF 2020
Vår hamnchef  Mats slutar nästa 
höst och ska istället ta chansen 
att se sig om ute på haven.  
Vi kommer därför att utannonsera tjänsten 
i slutet av året och tjänsten tillsätts 
under våren för lite inskolning. 

MÅNGA STEG PÅ BULLANDÖ KROG
Bullandö krog rapporterar att 2019 blir 
den näst bästa säsongen efter fjolårets 
rekordsommar. Dock blev det bästa 
april och juni någonsin! Personalen har 
räknat fram att en vanlig dag här går 
servisen ca 20 000 steg, en bra dag ca 30 000 steg 
och en rekorddag som midsommardagen 2019  
var i år ca 40.000 steg! Många steg blir det…

MILJÖMÅL PÅ TBT-FRI 
VERKSAMHET 2020
Målet från kommunen ligger fast och 
2020 ska Bullandö Marina ha en TBT-
fri verksamhet. Kunder som är berörda 
har blivit informerade förra året och 
de behöver åtgärda detta. Ett alternativ är att anlita 
blästringsföretaget Allblästring och målarfirman 
Lillfinn som kommer att erbjuda sina tjänster på 
marinan. Det finns enbart 30 platser, detta för att 
kunna säkerställa hög kvalitet. Bokning sker vid 
beställning av tjänster när upptagning bokas via vår 
hemsida. Båtägare på marinan måste vara klara  
med saneringen under 2020.

STADIGT TRYCK HOS  
STOCKHOLM MARIN
200 båtar hittills meddelare Claes på 
Stockholm marin och säsongen kommer 
att bita sig kvar ett tag till! Byggaren 
Mika har även under försäsongen gjutit 
nya plintar så Stockholm marin ska stå stadigt även 
i fortsättningen och samtidigt avhyst ytterligare 
minkar som bott illegalt under huset.

GLAD OCH MECKIG SOMMAR  
PÅ BROHÄLL MARIN
Ännu en härlig båtsäsong går mot sitt 
avslut och Brohäll har i vanlig ordning 
mött mängder av fina båtägare, trasiga 
båtar och löst problem med gott 

humör! Nu väntar en intensiv upptagningsperiod 
med Mec-Check och vintertäckning. Göran Brohäll 
firar säsongen genom att fylla 75 år samtidigt som 

marinan firar 50. Stort Grattis!

GLASS I STORA LASS
Den nya altanen har i sommar gjort stor 
nytta då glassfabriken ännu en säsong  
har levererat förstklassig glass, italienskt 

kaffe och smarriga smörgåsar. Finns  
även konstutställning i fabriken – missa inte den!

SVENSK SOMMAR HOS  
BULLANDÖ HANDEL & SJÖMACK
Anneli meddelar att det varit en typisk svensk 
sommar i Bullandö Handel-branschen. Hon  
är taggad inför nästa säsong och ska börja byta 
ut sina kylar och frysar till nya fräscha! Även 
kortautomaten vid macken ska bytas ut på grund 
av nya kortautomatsregler.

UPPÅT HOS TYMAR 
Tymar har nu flyttat in i sina 
större lokaler och kan nu 
tillhandahålla ett bredare 
och utökat sortiment med 
reservdelar för att kunna 
hjälpa kunderna mer effektivt och snabbt. Arbetena 
hade sitt högtryck i slutet av juli för att sedan avta 
i augusti då kunderna förmodligen var iväg och 
testade de nya installationerna.

KAPPSEGLA MED  
NORDIC YACHTS 
På Nordic Yachts jobbas det för 
fullt och Mats ser fram emot 
höstens då nya modeller av  
Grand Solei, Elan och Fareast. 

Nordic Yachts seglar också fler och fler företags-
event med deras Fareast 28: a. Passa på under 
hösten och utmana företagskollegorna eller varför 
inte möhippegänget på kappsegling i höst!

LÅNG VAJER HOS SHIP SHAPE 
Årets hårda ÅFOR – Gotland Runt 
resulterade i havererade master 
vilket gav mycket jobb när skadade 
båtar behövde nya master och stag. 
Under året har dryga kilometern vajer 
gått åt till nya riggar och mantåg. 

Säsongen har alltså varit mycket bra, men intensiv, 
meddelar Janne på Ship Shape.

MYCKET SEGLING HOS 
SAILING EVENTS
80 seglingsevenemang har i år 
genomförts i regi av Sailing Events. Under juli månad 
var företaget med då American Cruising Club under 
två veckor ”cruisade” runt i skärgården med 42 båtar.

RTC EFTERFRÅGAR FLER BÅTAR
Under högtrycksveckorna 28 – 31 fanns 
det i år fler hyresgäster än båtar att  
hyra ut meddelar Lotta på RTC. Hon 
efterlyser fler båtägare inför kommande 

säsong som vill hyra ut sina båtar för att tjäna sig 
en extra hacka inför semestern. Mest efterfrågat är 
segelbåtar och motorbåtar 35 – 45 fot. Men alla är  
så klart välkomna!

BULLANDÖBRYGGAN LEVERERAR
Bullandöbryggan har tuffat på som 
vanligt och Robert meddelar en ökad 
efterfrågan på dykuppdrag under året. 
Bra med dubbla förmågor!

SVENSK  
SOMMAR BÄTTRE  
FÖR SEA LIFE
Den mer normala svenska 
sommaren med växlande 
väder har gynnat Sea Life då 
fler seglarställ och varmare 
kläder har sålts. 

TEUBIT UTÖKAR MED 
MEDIAPRODUKTION
Våra IT-experter testar nya 
marker och har startat  
All In Vision ”AIV” där 
fokus ligger på media-
produktion i form av foto, 

film och webb. Jobben verkar redan strömma in och 
AIV filmade bland annat jubileet med drönare.  

 SOPHANTERING
Sophanteringen 
med vår röda 
komprimator 
fungerar bra även 
om vissa fortfarande 
slänger soppåsar 

lite varstans på marinan. En anledning till detta är 
att den verkar vara svår att hitta så nästa år ska fler 
skyltar upp som visar vägen.  



UPPMÄRKNING AV BÅT OCH PALLNING
För att din båt ska kunna tas upp ska den vara 
uppmärkt 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 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. Pallning som bockar och 
stöttor tas fram av båtägaren till anvisad plats.  
När båten är uppställd placeras skylten 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. Marinans pallningsansvar upphör lördag 
kl 12.00 i resp. upptagningsvecka. VIKTIGT att du tittar till 
båten under vintern!

VAL AV SJÖSÄTTNINGSPERIOD
Följande sjösättningsperioder kan väljas:
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 och utförs av marinan på 
spolplatta i samband med upptagningen, då det inte 
är tillåtet att tvätta botten på uppställningsplatsen! Se 
fullständiga Miljöregler på hemsidan.

BOKNING AV UPPTAGNINGSTID MM
För att vi ska kunna ta upp din båt måste du boka  
vilken vecka du vill ha båten upptagen. Boka gör  
du www.bullandomarina.se/Min bokningssida.  
Ange upptagningsvecka och sjösättningsperiod samt 
kryssa för de eventuella tjänster du önskar köpa till. 
 Du får information direkt om t ex önskad 
upptagningsvecka är fullbokad och och får förslag på 
annan bokningsbar upptagningsvecka. Vid upptagning 
fr o m vecka 46 utgår vintertillägg. Du får därefter en 
mailbekräftelse på din bokning. 

GENOMGÅNG FÖR UPPTAGNING AV BÅT
Helgen närmast före bokad upptagningsvecka ska 
du besöka Hamnkontoret 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 på 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 avmastning har beställts av Ship Shape eller  
Mec-Check av Brohäll Marin, ska resp. företag kontaktas 
om när båten ska läggas vid servicekajen eller hämtas  
 från bryggplats.
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• Båten ska vara uppmärkt med varvsnrlapp

• Pallningen ska vara uppmärkt och godkänd

•  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.

 Besök Hamnkontoret helgen före bokad
upp    ta gni n g s vecka.

•  Mast som läggs i mastskjul ska vara uppmärkt
med varvsnr, namn. Vantspridare måste vara
demonterade.

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.

SAMMANFATTNING 
AV BÅTUPPTAGNING

UPPMÄRKNING 
AV BÅT OCH PALLNING UPPTAGNINGSCIRKULÄR 2019

Akter
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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!

BÅTBATTERIER
Batterier får man av miljöskäl inte användas 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
Blästring får endast utföras av professionell personal som 
har tillstånd av marinan.

HYRA BÅTPALLNING
Motorbåt – Tyresöbocken
Typ Bockbredd Maxlast/st Hyra/st 
III 2,0 m 2.000 kg 500:– 
I 2,5 m 5.000 kg 765:– 
V  3,0 m 10.000 kg 1.990:–

Segelbåt – Seaquipstöttan
Typ  Höjd (min-max)  Djup  Hyra/st
SB 3  91 - 137 cm  - 1,25  440:–
SB 2 127 - 173 cm - 1,60  450:–
SB 1 170 - 216 cm - 1,90  460:–
SB 0 206 - 251 cm >1,90  495:–

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.

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.

NY PALLNINGSPOLICY 2020
Marinan har beslutat att enbart erbjuda hyrpallning  
på sikt. Detta för att få en bättre arbetsmiljö, mer 
professionell marina och för att göra det lättare både för 
kunder och personal. Utfasningen av kundägd pallning 
kommer att pågå under ett antal år.

VINTER 2019 – 2020
•  Pallning märks upp av truckförare och berörda båtägare

meddelas att detta är sista året med egen pallning och
erbjuds hyrstöttor till 25% rabatt fram till och med
vintersäsongen 22/23.

•  Uppmärkning av pallning kommer sedan att ske inför
vintersäsong 20/21, 21/22 och 22/23. Omdaningen
ska vara klar inför vintersäsongen 23/24 och då ingår
hyrpallning i den vanliga hyran.

Vi börjar med pallning i sämst skick och jobbar oss framåt 
under åren. Seaquip-stöttor och Tyresöbockar i bra skick 
kommer marinan att köpa in om kund vill.

Vi har förståelse för att detta skapar irritation men vi 
hoppas att ni har förståelse för vårt beslut.

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 på plats. 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,

•  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 OCH OACCEPTABEL PALLNING
Om vi finner att den av båtägaren levererade pallningen  
inte kan godtas av oss (klumpig, tung, svårhanterlig)  
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. Vagnar kan av 
hanteringssvårigheter inte godkännas.

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.

TÄCKNING OCH UTRYMME
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. 
Vid avpallning med lösa 3-benta stöttor, typ Seaquip,  
får man absolut inte fästa presenningar i stöttorna eller  
i säkringskättingar! Fyllda plastdunkar bör inte användas 
som tyngder. Risk finns att stöttorna slås undan!

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

SJÖSÄTTNING VÅREN 2020
För sjösättning gäller att båten ska vara vårrustad t i ll 
den sjösättningsperiod som båtägaren bokat på hösten. 
Marinan anger genom e-post och på bokningssidan,  
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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

8 9

PRISER OCH AVGIFTER HÖST UPPTAGNING -19

•  Extra tidig upptagning, före 1 sept 310:–

•  Bogsering från bryggplats

till  upptagningskaj < 4 ton 560:– >4 ton 660:–

• Båt som inte har demonterat mantåg, bom 310:–

• Extra täckutrymme: längd x bredd för större båt

VINTERTILLÄGG

• Upptagning fr o m vecka 46 < 4 ton 515:–

• Upptagning fr o m vecka 46 > 4 ton 820:–

PALLNINGSAVGIFTER

• Extra pallningstid per påbörjad 10 min 255:–

• Ohanterlig pallning 310:–

UPPTAGNING MED MAST

• Upptagning/sjösättning av båt med mast < 3 ton 385:–

• Upptagning/sjösättning av båt med mast > 3 ton 640:–

BOTTENTVÄTT (hetvattenhögtryck) 

Bottentvätt inkl drev ingår i vinterplatshyran 

Tillägg för kraftigt beväxt botten 12:–/kvm

Extra avgift deb. om mjuk blödande färg

Vi reserverar oss mot att vi inte kan utföra bottentvätt vid minusgrader.
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Iinvigningstalet av Margareta Broms fick vi som 
besökte jubileet höra hur allt startade på den fagra 

bulliga halvön Bullandö för 50 år sedan. Hennes Lars 
spanade in den vackra viken innanför Simpströmmen 
1968 och lade ut ett par bojar, ifall fler än de själva 
med 40-fotaren Gadfly, skulle vilja ha sin båt på svaj.

En blänkare i Svenska Dagbladet ledde till att 
efterfrågan blev så pass god att bryggor lades 

ut. Fler bryggor föranledde affär, båtservice och 
krog med knorr. Visionen om en modern marina 
förverkligades sedan steg för steg, men med tre 
viktiga fokus jämfört med andra hamnar, nämligen 
snille, smak och stil.

Lars och Margareta Broms satte sin personliga 
prägel på marinan från start genom att ge den 

själ. Detta skedde i form av hus och byggnader 
i klassisk skärgårdsstil, tjänstvillighet hos de 
anställda, företagarna som etablerade sig och en 
allmän positiv inställning hos husägarna som valde 
att bo på Bullandöhalvön. I sin del av invigningstalet 
sade tredje generationen Broms – Carl Johan – att 
Bullandö Marina har växt till en fantastisk anläggning 
tack vare alla båtägare, husägare, nuvarande och 
pensionerade anställda - och Fredrik Broms.

– Min farbror Fredrik tog över efter min farfar och
höll i trådarna på marinan i över 44 år. Fredrik

kan varje spik på bryggorna och nästan alla 
varvsnummer. För ett halvår sedan fick jag  
chansen att ta över och efter en spännande start 
märker jag att det är en bit kvar till hans nivå,  
förklarade Carl Johan.

När hurraropen för Bullandö Marina i 
invigningsceremonin hade lagt sig, blev frågan 

för oss besökare – var ska vi börja ta för oss av  
detta smörgåsbord av aktiviteter. För vår del styrde  
vi stegen till Båtloppisen i hopp om att hitta något 
piggt eller praktiskt till båten. Där fanns fynd till fina 
priser, en skaplig gummijolle frestade, men köptes 
kvickare än vi hann swisha. Segel, en segeljolle, 
block, elektronik bytte ägare till allas förtjusning.  

Från planen framför huvudkontoret hördes  
musik och jubel så vi stegade dit i snabb takt. 

Gruppen Futa Psycho drog på från scenen så  
att vi kände oss som på en rivig konsert. Även 
tjejgruppen Vocalettes skapade stämning när  
de sjöng skönt och fick med sig den stora publiken 
vid Allsång på Bullandö.

Nästa steg för att bli delaktiga i firandet blev  
för att skaffa T-shirt och keps med Bullandö 

50 fram och bak i ett av stånden utmed vägen. Så 
många i alla åldrar, som såg vitsen med att klä sig 
unisont, ses sällan på tillställningar i skärgården. 

Tala om flyt när Bullandö Marina firade 50 år! Dagen före jubileet vräkte regnet ner,  
kulingen tjöt i riggarna och mörka moln såg ut att kunna spoliera Årets Party. Men som det  
ska vara när det är fest – på öppningsdagen strålade solen, vinden var svag och solglasögon  
på gällde. Då kunde festligheterna äntligen börja efter nogsam planering och preparering.  

Först på plats var Skärgårdsradion med Martin Loogna i spetsen som sände live hela helgen.

AV: CURT GELIN. FOTO: LASSE EKLÖF. 
FLYGFOTO: VIKTOR OHLIN/AIV

Oj vilket party
NÄR MARINAN 

FYLLDE 50!Fredrik Broms medaljerades efter 
44 års trogen tjänst.

Margareta Broms under 
invigningstalet.

Arrangörerna Louise Scheja och 
Carl Johan Broms.

Starten av Bullandö Swimrun under söndagen.

En annorlunda men rolig bana som gick på och mellan bryggor, på närliggande öar och skär och runtom på marinan. Totalsträckan var 2,7 km.

Nyfikna åhörare under invigningen.
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Men vid lunchtid på lördagen ringde 
matklockan i magen och som tur var hade 

jubileumsarrangörerna ordnat foodtrucks. En 
latinoburger slank ner utan problem – och snabbt,  
så att vi kunde strosa vidare på jubileumsområdet.

Med mätta magar tittade vi till Gustavsbergs 
auktionskammare som under två timmar 

klubbade ut en mängd föremål till högstbjudande. 
Antikviteter, prylar av nautisk karaktär, vintage och 
konst ropades ut av auktionsförrättare Mattias 
Frammin. Mitt emot auktionen i marinans verkstad 
anordnandes en konstutställning med fem konstnärer 
som ställde ut under helgen, där tavlor blandades 
med verktyg, svetsar och skruvar.   

Vår nästa anhalt blev gästhamnen för att se vilka 
båtar som valt att lägga till. Och fick se den fylld 

med blänkande klassiska båtar. Bland skönheterna 
låg Östersjöns snabbaste segelbåt -150 kvadrat-
meters skärgårdskryssaren Beatrice Aurore anno 
1920 och 22,2 meter lång (72 fot). Granna R-Åttan 
Allegro på 44 fot låg också longside på gästbryggan, 
och påminde om vilka skönheter som byggdes förr  
i segelbåtsvärlden.

Tre rara snipor i toppskick, en Nordisk Folkbåt 
från 1957, en Stortumlare från 1938, en  

100-årig havskryssare, en nyrenoverad amerikansk
kryssare från 1906, förgyllde jubileet med klassisk
gammal god båtkultur. Ägarna till båtarna gillade lika
mycket som flanörerna att se och bli sedda, vilket
hade det trevliga med sig att en strid ström nyfikna
fick berättat för sig om båtarnas spännande historia

och höra om ägarnas extraordinära engagemang.
– Hedrande att få vara med och visa upp min
båt, som är min ögonsten, nyrenoverad och normalt
bara kan beskådas på D-bryggan på Bullandö.
Vi kommer gärna tillbaka till 51-årsjubileet,
meddelade Helena Winberg storstolt ägare till
Märta Helena byggd 1906.

Förutseende såg jubileumsprojektledningen till 
att allt roligt var utspritt på marinan. De som  

sett sig mätta på träklenoderna, släntrade in på 
Bullandö Glassfabrik och ställde sig i kö för att få 
deras latte och prisbelöningsvärda kanelbulle.  
Att sitta på uteplatsen och se på folk, var sånär  
som på berömt kafé i Paris – satt du en stund, kom 
någon du känner eller är bekant med.

Ett annat omtyckt ställe att fira de 50 åren på, 
var Bullandö Krog, som på lördagen hade 

den längsta kön av hungriga njutare som setts 
genom åren. Den soliga, varma kvällen motiverade 
sannerligen etiketten ”Soliga Bullandö Krog”. 
Magnus Johansson och Julle Ljunggren, deras flinka 
servitriser och servitörer upplevde maximalt tryck, 
men hade ändå tid för småprat med stammisarna 
och nya hängivna gäster i dagarna två. Därmed för 
den vidare andan på Bullandö, den som Lars Broms 
månade mycket om.

Lika lyckat under jubileet var att föräldrar  
kunde koppla av medan deras små rusade runt 

i de luftfyllda mjuka hoppborgarna, fick ansiktet 
målat eller klamrade sig fast på den krumbuktande 
rodeotjuren tills de ramlade av fulla av skratt.  

forts. nästa sida

Förväntansfulla åskådare väntar på att 
deltagarna i Bullandö Swimrun ska springa förbi.

Mattias Frammin klubbade prylar.

Godisregnet skapade trängsel vid scenen. Martin Loogna från 
Skärgårdsradion sänder live.

Futa Psycho levererade på scen.

Bullandö Swimrun. Henko Benko under After Sail. Charlotte Eriksson och Simon Börjesson 
vann Bullandö Swimrun 2019.

20 olika marknadsstånd hade fart på försäljningen.

Fullt ös på Bullandö krog.
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Än mer förtjusta blev de när godis regnade ner på  
utescenen och av att ta en tur med helikoptern  
från hästhagen. Trubaduren Joakim Amorell 
avslutade sedan underhållningen från utomhus-
scenen med några klassiska dängor. 
Lördagskvällen var vigd åt After Sail med  
två barer med rättigheter, rappa rockband och 
dundrande disco. Kombon lockade fram buggare, 
shakare och barn med gung i benen. Fullt med  
folk och härligt häng, fick besökarna att få fart  
på dansandet och på pratet om vad som hänt  
sedan man sågs senast. De ihärdigaste höll på 
till midnatt då lugnet lägrade sig över ostkustens 
största, bästa, mest festfyllda marina. Kvällen 
avslutades med ett storslaget fyrverkeri över  
marinan värdigt en 50-åring.

Under söndagen fortsatte evenemanget med 
trubaduren Willy Landstedt på scenen som 

fick uppleva att folk nog var lite morgontrötta efter 
gårdagens partaj. Så sakteliga började människor 
åter strömma in på området, försäljarna i stånden 
vaknade till och varor bytte ägare. I verkstaden 
fortsatte konstutställningen men nu varvades det 
med föreläsningar, alla i marint tema.

Jubileets mest pulshöjande inslag var Bullandö 
Swimrun under söndagen. Denna tävling 

inspirerad av extremloppet från Ö till Ö, lockade 
lag om två, som trädde i sig tajta våtdräkter, satte 
”dolmar” (flytkuddar) mellan benen, handpaddlar 
och skrikande skor. Starten framför scenen var 
packad med påhejare och på signal från hese Fredrik 
sprang deltagarna iväg på ett sprintlopp. Upp genom 
Seglarbyn, ner genom en grind, ut på brygga Q,  
kort sim till Långholmen, upp på den, i igen, sim över 
till krogkajen, upp på Ångbåtsbryggan. Ny simtur, 
upp på kaj 5 och en sista sprint till målet vid scenen 
till applåder och hurrarop.

På bara 22 minuter tog Charlotte Eriksson 
och Simon Börjeson sig runt banan. Som 

medlemmar i Yo Running Club har de vanan inne  
att springa och simma i skärgården och såg inte ut 
att ha mattat ut sig. Andra äldre löpare kom i mål  
i skaplig form, gjorde high-five med konkurrenterna 
och sade att löpningen var rolig men kämpig.

När den solvarma söndagen övergick mot 
kväll, kastade klassikerna loss, foodtruckarna 

packade ihop, scenen och tälten monterades ner 
och musiken, som flödat i dagarna två tystnade. 
För den här gången, är kanske bäst att säga, ifall 
jubileumsfixarna Louise Scheja och Carl Johan 
Broms skulle komma på den trevliga tanken att 
ordna 51-årsjubileum 2020! O
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Louise Wennberg seglade sin IF i skärgården, 
men längtade efter att få segla långt. När hon 
semestrade på Kap Verde och såg alla båtar  

i hamnen Mindelo, som skulle över Atlanten, tändes 
en gnista.
– När jag såg alla båtarna med olika nationsflaggor, 
slog det mig att det är på egen köl med segelbåt  
man ska upptäcka världen. Jag sade till mig själv  
att en dag ska jag också segla långt på egen köl.  
När jag hade mött Jörgen, vi hade gift oss och 
han gick i pension var Jörgens dröm att segla över 
Atlanten och delta i ARC-Rallyt. Tanken var att vara 
borta ett år, ha en skön säsong i Västindien och 
sedan segla tillbaka till Bullandö. 

På plats inför ARC-starten i Las Palmas  
gick Jörgen och jag på ett par seminarier 
ordnade av arrangören, ett handlade om  

att segla jorden runt i deras regi - World-ARC.  
Den föreläsningen inspirerade och fick mig att 
komma ihåg min dröm. Tänk att segla jorden runt  
i organiserad form, berättar Louise. 
Louise kläckte idén för Jörgen om att segla jorden 
runt. Jörgen med 35 Gotland Runt och andra 
kappseglingar i ryggen, gillade tanken, men föreslog 
ändå att de först skulle klara av veckorna på 
Atlanten. Efter framkomsten till Sankt Lucia kunde 
de bestämma om de gillade långseglarlivet.

Överfarten gick över förväntan och när  
barnen på nytt mötte andra ”rallybarn”,  
kom Louise och Jörgen på att eftersom de 

hade anpassat sig så väl till seglingslivet, kunde  
de lika gärna fortsätta varvet runt.
– Ingen idé att åka hem igen och börja förbereda  
sig mentalt, tyckte Jörgen och anmälde dem till 
World ARC. Visst var kostnaden för att delta ganska 
hög eller ca 250 000 kronor. Men den uppvägdes av 
mycket, exempelvis reserverade platser i hamnarna 
och säkerheten med andra båtar inom räckhåll. 
Byråkratin i hamnarna ordnade arrangören också 

plus utflykter och att vi kunde gå gemensamt 
i konvoj genom Panamakanalen, medan andra 
långseglare fick vänta.
– Till saken hör att jag hade slutat mitt jobb som VD 
för ICA-banken efter tolv år och kände inte för att leva 
ett stilla pensionärsliv. Och när barnen hade det så 
bra ombord och Louise drev på, fanns inget att tveka 
om, berättar Jörgen.

Jörgens enda reflektion inför att fortsätta jorden 
runt var båtens storlek och stil. 41 fot var en 
av de minsta och Take Off  var även den mesta 

racern av de 25 båtarna som deltog.
– Jag funderade mest på hur vi skulle få plats med 
allt, säger Louise. Vi skulle ju trots allt vara ute på 
havet i 2 – 3 veckor. Och jag ville komma fram fort på 
etapperna! Hur hårt skulle vi kunna stå på? Även det 
var min fundering. Detta med tanke på att vi var en 
av de minsta båtarna. 

Familjen seglade med ARC till Västindien 2015 
och lämnade Take Off  på varv, medan de for 
hem. I januari 2016 anslöt de till World ARC 

och var med fram till Fiji i juni samma år, där  
”Take-Off” igen lades upp till 2017.
– Alex och Inez var bara fem respektive tre när vi 
gav oss iväg till Västindien. Genom att åka hem 
varvade vi skola med båtliv och gav våra barn chans 
att bli äldre och få egna minnen.
– En del frågade hur det var att segla långt med 
en cruiser-racer som Elan 410 istället för en typisk 
cruiser. Men är man som jag kappseglare, vill 
man segla en båt med liv och känsla. På flera av 
etapperna under de 15 månaderna på World ARC 
körde vi spinnaker och kom fram före de flesta 
större båtarna, förklarar Jörgen. World ARC följer 
medvindsrutten runt jorden, vilket på Wennbergs resa 
betydde att man tajmade passagerna så att stormar 
undveks och att man seglade långt ifrån områden 
med oro eller med risk för pirater.  Deltagarna kom 
från hela världen och hade all sorts bakgrund.

Wennbergs seglade  
jorden runt i racingtakt.

Många drömmer om att segla jorden runt, en hel del genomför planerna, men ingen  
gör det i kappseglingstakt med sin familj. Familjen Louise och Jörgen Wennberg med barnen  

Alex och Inez med Elan 410:an ”Take Off ” från Bullandö gjorde det, fastän av en slump.

AV: CURT GELIN. FOTO: FAMILJEN WENNBERG. 
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Inez gungar Suwarrow (Cook Islands) Segling söder om Madagaskar
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– De delade vår dröm om att göra något annorlunda, 
men egentligen inte vågat ta steget. Vår mening är 
att det är enklare än man tror, anser Louise och får 
medhåll av Jörgen: Att ta sig för att segla jorden runt, 
kan vara ett stort och riskabelt projekt, därför ansåg 
vi att World ARC var ett säkert sätt att komma hela 
vägen runt. 
– Vi hade sällskap av andra båtar även om vi sällan 
såg dem på havet. Två gånger varje dygn hade vi så 
kallad roll-call, där alla meddelade sin position och 
om de hade något problem. Att kunna få assistans 
inom ett eller två dygn, gav oss trygghet som familj.

En annan aspekt under familjens segling jorden 
runt, var hur väl de blev bemötta.
– Vi träffade många underbara människor 

och det var fantastiskt med äldre, som tog hand om 
barnen. I början deltog fem barnbåtar, men på slutet 
var vi den enda. I hamnarna hade barnen en otrolig 
förmåga att hitta andra barn att leka med och de 
hade aldrig sysselsättningsproblem. Alex och Inez 
lärde sig engelska bara genom att vara med andra 
barn i hamnarna och franska hade de sedan tidigare 
vilket var en fördel på de fransktalande öarna.

Passagerna kunde vara långa, den längsta tog 
18 dagar och för att klara dessa bjöd Louise 
och Jörgen med två, ibland tre vänner. Då fick 

Louise även tid att hålla skola med Alex och Inez.  
Och Jörgen utlopp för sin kappseglingslusta.
– Faktum är att vi körde mycket spinnaker, som  
mest under tolv dygn. På flera etapper var det dåligt 
med vind och vi kunde kapa tid till nästa hamn.  
Men visst blev det påkänningar på båten, som 
innebar att vi måste hålla igen. Vi knäckte en 
bom och två spridare i olika gippar och fick ett 
roderhaveri. Allt löstes tills vi kom i hamn. Där fick  
vi fin hjälp av andra Ralllybåtar, det fanns alltid  
någon som hade delar och dessutom var vår vän 
Mats Runström med Nordic Yachts på Bullandö till 
stor hjälp. Han var vår shore-crew. 

Det gällde att ha koll på vad som kunde gå 
sönder. På 35 000 NM, som vi seglade med 
Take Off, är det förståeligt att utrustning slits. 

Vi hade en lång fixlista efter varje etapp och var inte 
den enda båten utan alla pratade om “listan” och hur 
många dagar lång den var, säger Jörgen. 

I förväg hade familjen bestämt att de ville ha det 
som hemma med mat. Alltså hade de kyl och 
installerat frys efter att ha gjort om en garderob. 

Därmed kunde de hålla färskvaror fräscha länge. 
Strömförsörjning ordnade båtens motor, solceller och 
en EFOY. Vatten gav en watermaker.

Inför och efter varje etapp vägde vi oss och  
fann att vi gick ner trots att vi lagade god mat. 
Man lever sundare på en långsegling, blir inte lika 

hungrig, meddelar Louise. Sopor lyckades familjen 
komprimera genom att klippa isär all plast inkl. 
plastflaskor och kasta matrester överbord.

En del i Wennbergs omgivning frågade hur det 
var att segla så långt med barnen?
– Igen kan jag säga att efter ett par dagar till 

havs, hade de anpassat sig till rytmen. De första 
dagarna kunde de bli sjösjuka, men det gick över  
när de gungat in sig. Intressantast var hur fint de 
kom i kontakt med lokalbefolkningen i Polynesien, 
där de blev bjudna att komma till barnens skola.
Även om rutten med World ARC tar båtarna 
mestadels på undanvindsbogar och organisatörerna 
skickar väder varje dag via satellit, hade Wennbergs 
ett par incidenter.
– Vi seglade i hårt väder och grov sjö söder om 
Madagaskar. Tillslut måste vi dreja bi med tre rev 
i storen och hade bara en näsduk till fock utrullad. 
Ändå redde sig båten fint, den lade sig 120 grader 
från vinden. 

Och en annan dag när solen gick upp och 
Louise styrde, fick hon se en enorm knölval 
bara 100 meter från båten. 

– Det var lika obehagligt som magiskt. En kollision 
hade kunnat sluta illa och då var det tryggt att andra 
Rallybåtar fanns inom räckhåll, minns hon.
 När de kommit tillbaka till Bullandö 2018 sade 
Louise och Jörgen unisont:
– Vårt projekt var ett fantastiskt sätt att lära sig att 
ta det lugnt och ha fokus på naturen, båten och 
familjen. Som familj tänker vi redan på nästa äventyr, 
vi är fortfarande unga, har god hälsa och när man  
en gång har seglat jorden runt, är det inte lätt  
att återvända till vardagslivet. Vi är pigga på att 
sticka iväg igen om ett par år och att göra det när 
Alex och Inez blivit större och kan vara med mer  
i själva seglingen.

Under jubileumet på Bullandö höll de  
för övrigt ett inspirerande föredrag om  
sin seglats och delade med sig av sina 

erfarenheter till nyfikna åhörare. 
Rutt:  
Bullandö – Las Palmas – St Lucia – San Blas –  
Las Perlas – Galapagos – Marquesas – Tuamatus –  
Tahiti – Tonga – Fiji – Vanuatu – Australien –  
Indonesien – Mauritius – Reunion – Richards Bay –  
Cape Town – St Helena – Salvador de Bahia – St Lucia  
– Azorerna – Bullandö. O

Seglar i Gulf of Carpentaria  
(mot Darwin, Australia)

Snorkling på Lombock

Jörgen fiskar 
svärdfisk mellan 
Darwin och 
Lombock
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Efter solskensstart på Stockholms Ström och 
broschyrsegling ut genom skärgården i en varm,  
skön sydost, slog vinden om till kylig västan  
vid Korsöhalsen och ökade till kuling 15m/sek  
vid Almagrundet. Resten av resan blev en pärs för  
många med sjösjuka och haverier, vilket ledde till  
att 94 båtar bröt, ett sjöriktigt beslut.

Men på Bullandöbåten Molekul, en Swan 44 
skeppad av Kristian Hemanrud fullföljde vi, trots de 
bistra förhållandena. För det kunde vi tacka goda 
förberedelser och även båten. För att segla på havet 
när det tjuter i riggen, sjön vräker över däck och båten 
pressas hårt, ställer krav som sällan kommer ifråga 
på en segling med familjen. I sjömansväder gäller att 
riggen inte slackar så att masten står kvar, att rodret 
inte skjuvar eller glappar i genomföringen och ger 
roderhaveri. Och att man kan röra sig säkert ombord 
i meningen att bänkavståndet passar vanligas ben, 
att det finns ”grabbräcken” i mängd, att kojer och 
toaletter fungerar när båten kränger.

ÅFOR runt Gotland var första gången för Kristian 
och hans kompisar, för min del kan det som sagt 
ha varit sista gången. Har man som jag gasat i 
Sveriges intressantaste segling sedan 1970, räcker 
det sannolikt nu. Ska man fylla 75 nästa år och inte 
är lika vig som när man var 25, är det dags att packa 
ner seglarstövlarna, ta färjan till Visby och åka ner 
till Hoburgen för att se fältet stångas mot den ofta 
väldiga sjögången vid revet – fyra meter i år. Vilket inte 
hindrade att det var klart spännande att få avsluta 
med en riktig resa på en riktig båt och med en av de 
mest motiverade skeppare jag seglat med – Kristian. 
Han bytte för tre år sedan från Bavaria 30 till Swan 44, 
för att förverkliga drömmen om en solid cruiser-racer. 
Detta efter att ha transportseglat en Swan modell 
större, seglat genom Golfströmmen i dåligt väder från 
USA till Karibien och annat. 

Årets ÅF Offshore Race runt Gotland blev ett veritabelt uthållighetsprov  
för de 218 båtarna som kom till start, inklusive ett antal bemannade  

av Bullandöbesättningar. Bland dem fanns Molekul, en Swan 44 anno 1990  
skeppad av Kristian Hermanrud, som körde runt för första gången.  

För äldsten ombord var det dock sista (?) gången.

FÖRSTA OCH SISTA (?)  
GÅNGEN RUNT GOTLAND 
BLEV EN RIKTIG RESA.

AV: CURT GELIN. FOTO: CURT GELIN. 
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Besättningen: Kristian Hermanrud, 
Fredrik Sellgren, Fredrik Lundström, 
Curt Gelin, Niklas Berntorp, 
Max Wilhelmsson och Hans Elvén.

Torkning av kläder i 
morgonsol efter racet.

Sandhamn i väntan på prisutdelning.
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Som ett led i förberedelserna bytte han teakdäcket 
till ett miljövänligt och sittskönt i kork under 
presenningarna på Bullandö i vintras. Nya instrument 
sattes in, bottenfärgen togs bort och ersattes av ny.  
Han byggde även in en stor skärm vid kartbordet för 
väderanalyser och köpte en ny stum gjuten genua.

Motivet var att få båten i god ordning och för något 
år sedan kom han på att han ville segla ÅFOR. 
Han pratade med en av sin och hustrun Christinas 
fyraårings förskoleföräldrar om projektet och fick 
napp. Och när Kristian som jag blivit bekant med, 
aviserade planerna, anmälde jag mig som gast och 
att bidra med taktik.

Startdagen på Strömmen var som en broschyrfilm 
för segling och KSSS. Sol, 3–4 m/sek, kryss utmed 
kajerna, massor med skärgårdsbåtar och färjor 
och tjockt med konkurrenter i starten. KSSS har 
nämligen det goda omdömet att starta båtarna i 
grupper i motsats till jaktstart som många andra 
arrangörer föredrar. 

Vi prickade linjen och tiden väl, kryssade ostvart  
och navigerade oss ut mot Tynningöudd. Trots att jag 
seglat sträckan många gånger, var det spännande 
att slå rätt för alla grund och holmar och tänja ut 
bogarnas längd. 

I Oxdjupet kunde det ha gått illa, 100-tals båtar 
skulle genom, samtidigt som vinden avtog, vred och 
kom i puffar. Detta fick båtarna bakom att forsa 
ikapp och in i fältet. Alerta skeppare och flinka gastar 
såg dock till att hålla undan och inga skrik eller 
invektiv utväxlades trevligt nog.

Väderprognoserna sade vindökning och vrid till  
väst på kvällen i höjd med Alma. Omslaget kom 
något tidigare än sagt och vid Molekul tvekade vi  
att byta till genua 3 som vi hade bestämt. Att rulla 
den nya fina gjutna genuan hade segelmakarna på 
Gran förbjudit. Likväl kunde vi inte komma oss för. 
Skälet var att skifta genuan på rulle är ett företag, 
då seglet med rullen måste tas ner helt och beslås. 
På en äldre Swan är manövern extra krånglig då 
fallvinschen sitter vid masten. Tills det nya förseglet 
var satt, seglade vi barhuvade – på storen. 

Med genuan helt inrullad borde vi ha bytt före  
havet, men när vinden ökade tyckte vi att det var  
för vanskligt att gå upp på däck. Följden blev  
att vi fortsatte vidare ända till lä under Fårö innan 
bytet verkställdes. Med tanke på att besättningens 
vana, var det ett klokt och sjömannamässigt  
beslut att avvakta.

Men när vi väl fått upp focken, fick vi bra fart 
och ännu bättre var att seglet gick att rulla in  
till näsduksstorlek när vinden tog i som värst  
mellan Östergarn och Hoburgen. Jag såg 15,2 m/
sek som TWS (True Wind Speed) men det fanns 
konkurrenter som sa sig ha sett ännu mer och  
fyra meter sjö.

Medan vi seglade utmed Gotlands ostsida i den 
hårda vinden, var det lätt att fundera på hur det var i 
en stöddig cruiser med vindruta och ”Knappsegling”?  
Jag hade mött ägaren till en båt med sådant (HR 44) 
inför starten, som efteråt menade att tredje platsen i 
klassen, kom genom att kunna rulla in och ut delar  
av storen och genuan med knappar från styrplatsen. 

I egenskap av taktiker följde jag den klassiska planen 
utanför Gotland, den Mr. Swan Sverige, Klabbe Nylöf  
rekommenderade oss och som går ut på att slå in 
under land för sjölä och medvrid. ”Tills det luktar 
komockor” lyder regeln, men vi vände på sex meter.

Jag styrde en del och uppskattade mycket 
roderkänslan i denna Swan. Kontakten och gensvaret 
är formidabel. Styrningen är distinkt, inte minsta 
glapp eller friktion förekom och jag kan konstatera 
att så här sköna båtar byggdes och byggs bara av 
några få varv. Mesta problemet ombord var sjösjuka 
och sömn. Kristian klarade sig helt, han till och 
med bytte startbatteriet barfota när det gungade 
som mest. Han brassade skaffning, navigerade, 
höll ordning på våra persedlar och peppade sin 
besättning oupphörligt. 

Jag blev vimmelkantig, men inte direkt illamående. 
Att sova var svårt, skynkena i lovartskojerna 
fungerade inte lika bra som gammaldags smala 
sjökojer med plywoodskivor som fanns i gamla tiders 
Swanbåtar.

Beträffande mat klarade jag mig på Yoghurt och 
fullkornsostmackor. Övriga levde på mjukkonserver, 
choklad, gifflar och smågodis. Och vardagligheter 
som att gå på toaletten fungerade fint med en toa 
fram med stolen tvärs och en akterut med stolen 
längs. Den utan tank förblev luktfri.

För mig som biten seglare, var det intressant 
att notera hur väl båten fungerade på havet. 
Greppvänliga grabbräcken under rutorna, konvexa 
höga grabblister i pentryt, räcken vid nergången, 

rundade hörn, bra benavstånd i sittbrunnen, 
stabilt räcke vid ratten och vid nergången. Detta 
underlättade att röra sig när sjön gick hög. En 
Swan designad 1986 må vara otrendig idag, men 
ack så behaglig och bekväm. Hur gick det då för 
oss på Molekul totalt? Ganska godkänt menar jag 
utifrån att det var första havskappseglingen för 
den förhållandevis seglingsovana besättningen. Vi 
fullföljde, hamnade inte sist, varken totalt (104a) 
eller i klassen (plats 19). Och trots det hårdaste racet 
runt Gotland på många år, blev besättningen inte 
avtänd. Kamratliga avskedskramar och high-five tyder 
på att 2-ton Army från Bullandö kommer tillbaka.

Intressant med ÅFOR 2019 var att världens mest 
sympatiske skeppare Bouwe Bekking vann med 
sin VO 65 Brunel, för tillfället omdöpt till HIQ efter 
sponsorn. Totalseger, nytt banrekord för entypsbåtar, 
först i mål, först i Big Boat vilket säger en del om 
hans standard.

Likväl är frågan om inte Bullandöseglaren  
Christofer Brugge och hans gast, gjorde den 
kraftigaste insatsen i ÅFOR 2019? Få skulle få 
för sig att stå på i hårt väder i en Fareast 28 
utan fasta kojer, pentry eller toalett. Men orädda, 
komfortkravlösa 45-åringar tänker i termer som 
utmaning, testa gränser och att segla så hårt det 
bara går, för att de älskar segling. O

Tajt segling genom Oxdjupet. Segling i hård vind och hög sjö inför rundningen vid Hoburgen.
Kristian Hermanrud håller 
koll på navigationen.
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TEXT: TOBIAS TÖRNEBOHM. 
FOTO: TOBIAS TÖRNEBOHM, HELENA NILSSON

V
i går norrut på The Minch, havet innanför de yttre Hebriderna. En kedja av öar som 
fungerar som en 20 mil vågbrytare mot Atlanten. Framåt natten vrider vinden samtidigt 
som sikten försämras gradvis och efter några timmar seglar vi i vår egen bubbla. 
Nästa morgon dyker fler och fler fåglar dyker upp ur dimman. Plottern visar en ö och 

radarn ett tydligt eko. Där i dimman någonstans ligger Sula Sgeir. En klippformation ute i havet 
35 sjömil norr om Lewis på Yttre Hebriderna. På bara sekunder träder sedan en lodrätt klippvägg 
fram, hotfullt mörk med stora vita fält av fågelexkrementer. Längs klipphyllorna trängs öns invånare: 
havssulor, stormfåglar och lunnefåglar. Vi vågar inte gå för nära utan insuper stämningen en  
stund innan vi girar bort. Några havssulor eskorterar oss en bit bort från ön. Hit åker i september 
varje år tolv män från byn Ness på norra Lewis. De stannar några veckor för att fånga gugas, ungar 
till havssulor, längs klipphyllorna. En flera hundra år gammal tradition, och en slags mansrit, 
för det enligt dem delikata köttet. I deckaren Svarthuset av Peter May blir dessa veckor på ön en 
avgörande pusselbit och skildras mycket bra. 

DIMMIGA ÖAR  
I NORDATLANTEN

I Oban på skotska västkusten bunkrar jag, Anders Enbom,  
Nico Verge och Elisabeth Andreasson mat för två veckor  

innan vi tar oss norrut till Kyleakin, invid bron över till  
Isle of Skye. Härifrån har vi 300 distansminuter till Färöarna och  

ett hyfsat väderfönster med ostliga vindar två dygn framåt.

Bölja vid Färöarna  (foto av Helena Nilsson).
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Första natten vid långsegling kan kännas jobbig 
och man har inte riktigt koll på var egna saker 

finns stuvade, kan gälla en detalj som tandborsten. 
Redan andra dagen infinner sig en slags jämn lunk. Vi 
har nu skiftgång med tvåtimmarspass vid rodret, så 
redan andra natten är betydligt enklare. Men denna 
andra natt blir inte som andra nätter till havs för mig.
Någon timme efter midnatt avlöser jag Elisabeth och 
installerar mig under sprayhooden med en kopp te. 
Det är kallt och ruggigt i dimman och jag drar ner 
mössan i pannan. Konstaterar att kursen är god och 
seglen väl skotade. Fortsatt 6-7 m/s östlig vind och 
vi gör stadigt mellan 5 och 6 knop mot norr. Det är 
40 sjömil till den sydligaste ön Suduroy på Färöarna. 
Dåsar till innan jag rycker till av ett blåsljud. Om 
babord ser jag en kropp dyka ner. Den lilla fenan 
längre bak på ryggen säger mig att det är en minkval, 
7- 8 meter lång. Den återkommer inte. 
En halvtimme senare plingar det i mobilen. Har 
vi verkligen täckning så här långt ut? Ser ett SMS 
från en nära vän till min syster. ”Jag och min familj 
beklagar sorgen”. Inte oväntat, men ändå. Jag 
pratade med pappa på telefon dagen innan vi lade 
loss från Skottland. ”Ha en fin segling och håll 
kursen” sa han med svag röst. Det var han som lärde 
mig segla som barn på västkusten ombord på hans 
träbåt Sirocko. Det är nu jag förstår budskapet från 
valen. En sista hälsning från en kär far som liksom 
jag älskade det salta havet. Jag sitter kvar en stund 
efter att blivit avlöst av Nico och begrundar livet ihop 
med havet. Pappa höll i rodret under min uppväxt 
och lärde mig ta ut kursen både till sjöss och i livet. 

Under de sex timmarna från Suderöy mot 
Torshavn ser vi aldrig land då dimman tätnar 

mer och mer. Vi har full focus på AIS och radarn, 
men en färja dyker ändå upp från ingenstans. Vi 
förtöjer i gästhamnen längst in i Torshavn där en 
rockfestival pågår som både hindrar sömn och 
tillgång till efterlängtad dusch. 

Färöarna består av arton öar utslängda i Nord 
Atlanten mellan Island och Shetland. Den 

irländske munken St. Brendan var först hit på 
500-talet innan norska vikingar kom på 700-talet. 
Norge kom senare att tillhöra Danmark och då Norge 
1814 istället hamnade i union med Sverige fortsatte 
Färöarna att tillhöra Danmark. Men sedan 1948 har 

de eget självstyre. Och tvärtom Danmark tillhör de  
ej EU, mest för att slippa EU:s stränga fiskedirektiv. 
Här bor ca 50 000 invånare varav 17 000 i huvud-
orten Torshavn på huvudön Streymoy. 90% av 
exporten utgörs av fiske. Färöiska, en mix av norska 
och isländska, är rätt obegripligt. 

Vi gör en två dagars segling till Vestmanna i 
sällskap med SY Rut Skeppner och skeppare 

Bengt Utterström. Vi träffar också Peter från 
Skottland som är på väg mot ön Jan Mayen norr om 
Island. Där ska de med skidor gå upp till toppen av 
en snöklädd vulkan i ett projekt att samla in pengar 
till en organisation för dyslektiker. Vi hyr också bil en 
dag och kör runt på Färöarna. Mellan några öar har 
man byggt imponerande tunnlar under vattnet. 

Efter två veckor lämnar vi Torshamn för  
hetland med ny besättning: Maria Carlsen,  

Per Johansson, Ligia Godymirska och Tomas 
Stenström. Vi har ett väderfönster på två dygn och 
ser Färöarnas höga berg sakta förvinna bakom 
horisonten. På eftermiddagen nästa dag ser vi åter 
ett eko på radarn. Inne i dimman ligger ön Foula,  
20 distansminuter väster om Shetland. En enslinje 
leder oss in till den minimala hamnen med plats  
för tre-fyra båtar. Enda åskådaren är en säl som 
ligger på en stentrappa invid kajen, helt orädd för 
oss. På klipphyllorna på andra sidan hamnbassängen 
häckar fåglar. 

På Foula bor 35 personer och det finns en  
skola med fem elever. Tidigare levde de enbart 

på fisket, nu är det mest får. Jag beundrar dessa 
människor som vill fortsätta ett liv härute. Kanske 
finns det en framtid med bättre kommunikationer 
som internet. Ön är också det sista stället där det 
urnorska språket norse talades, öns namn kommer 
från norska Fughley (fågelö). 

Vi seglar sedan mot Shetlands huvudort Lerwick 
via Yell sound, sundet mellan Mainland och Yell. 

I sundet ligger Sullom Voe, en av Europas största 
oljeterminaler, dit olja och gas kommer via pipelines 
på botten från Storbritanniens fält ute i Nordsjön. 
Den transporteras sedan vidare med fartyg ner mot 
Europa. Terminalen har bidragit till ett ekonomiskt 
uppsving för Shetland.

forts. nästa sida

Ett av många får på Nolsoy på Färöarna.

By i vacker miljö på Nolsoy.



Lerwick med 7000 invånare möter oss i fint 
väder, totalt på Shetland bor det runt 20 000, 

utöver 200 000 får. Denna gång med rätt gästflagga 
hissad, Shetlands egen med ett vitt kors på blå 
botten. Två år tidigare hade vi satt den skotska i 
god tro, men fick lära oss att på Shetland känner 
man mer koppling till Norge än Skottland. Dels för 
att Shetland tillhörde Norge under flera hundra år 
från de första vikingarna på 700 talet fram till slutet 
på 1400-talet. Och under andra världskriget var det 
härifrån som den norska motståndsrörelsen skickade 
små ”gerillagrupper” över Nordsjön för att slåss mot 
tyskarna. Båtarna, ofta små fiskebåtar, kallades för 
Shetlandsbussarna. 

Efter två dagar i Lerwick har vi fin segling ner mot 
Fair Isle. The Hole, ett stökigt havsområde vid 

fel mix av vind och strömmar, är denna dag ovanligt 
snällt. Två år tidigare fick tre av fem ombord på 
en båt offra till havet här. Direkt efter att lagt till i 
North Haven tar vi med oss en termos kaffe och lite 
whiskey upp till de vertikala klipporna för att umgås 
några timmar med hundratals lunnefåglar. De är helt 
orädda och sitter nästan i knäna på oss. En magisk 
kvällsandakt med utsikt mot Sheep rock på andra 
sidan viken.

På Fair Isle bor det ca 60 personer. De flesta  
med någon koppling hit, men också några som 

sökt sig hit för ett annorlunda liv. För att försörja  
har de flesta flera sysselsättningar. Föda upp får, 
sticka mössor, jobba i den lilla matbutiken eller med 
den fasta färjeförbindelse till Shetland två gånger  

i veckan som förser dem med proviant. När vi går  
en promenad till södra delen i dimman nästa dag 
förstår vi att det inte alltid är så pittoreskt här, 
speciellt inte under vintern. Dimman kan ligga tät 
under långa perioder och många skepp har gått på 
grund genom århundraden. 

Vi lämnar Fair Isle och framåt midnatt ser vi de 
första ljusen från fyrarna på de östligaste av 

Orkneyöarna. Vi är trötta och går in i en trång led 
markerad med lysbojar och lägger oss för ankar i 
Whitehall på ön Stromsay. Nästa morgon har vi sedan 
härlig segling i sol till Kirkwall på huvudön Mainland. 
Vi seglar nu liksom inomskärs och får slå några 
gånger, något vi knappt gjort denna sommar, och vi 
slåss om att styra för att känna trycket mot rodret. 
Runt om oss ett annorlunda landskap än de bergiga 
och karga öar vi vant oss vid. Istället mest låglänt 
uppodlad terräng med mest boskap. 
Även Orkney har en egen flagga, röd med ett gult-
blått skandinaviskt kors. De norska vikingarna gav 
öarna namnet Orkneyar, men det finns spår av 
bosättningar från 3 000 år före Kristus. Vikingarna 
använde bl.a. Orkney som bas för räder mot 
Skottland. Under 800-talet föll öarna under det 
norska kungarikets kontroll. Men på 1400-talet 
pantsatte den dansk-norska kungen Kristian Orkney- 
och Shetlandsöarna till den skotske kungen Jakob 
III som säkerhet för hemgiften för Kristians dotter 
Margaretas bröllop med den skotska kungens 
son. Hemgiften betalades aldrig då det inte blev 
något bröllop och Skottland kunde annektera både 
Shetland och Orkney.
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Lewick på Shetlandsöarna.

Catch of the day (Fair Isle).

Lunnefåglar.

Hamnsälen i Foula.



Ännu vet ingen hur gammal en plastbåt kan bli. Men hur är det med riggen?  Har den få�  samma omsorg som skrovet? 
Låt en expert se över din stående och löpande rigg. Och rullfocken – går den lika lä�  som när den var ny? 

Kontakta ShipShape och få e�  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

Klarar din rigg 
en säsong � ll?
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Vi lägger till i Kirkwalls marina och tar en 
promenad bland stenhusen, ser bl.a. den 

imponerande St. Magnus Katedralen från 1200-talet. 
Längs huvudgatan vimlar det av smyckesbutiker och 
härifrån kommer den kände designern Sheila Fleet. 
Utöver det kända whiskeydestilleriet Highland Park, 
har det sista åren startats upp flera gindestillerier. 
Ett av de mer framgångsrika har lanserat ett gin 
med varumärket Kirkjuvagr, vikingarnas ursprungliga 
namn på Kirkwall. Bölja kommer att övervintra  
i Skottland även denna vinter. Vad som kommer  
att hända med utländska båtar i Skottland efter 
Brexit vet ingen.

Facebook blogg: www.facebook.com/syBolja/
Tobias har även skrivit boken Arktisk feber – för egna 
segel till Svalbard som bland annat finns att köpa på 
Hamnkontoret på Bullandö. O

Nordvästra hörnet av Skottland.



nästan alla dagar, från april till oktober
se hemsidan

juli - augusti

upp till 96 gäster

i december

Öppet sommarsäsong

Musikkvällar på bryggan

Festvåning

Julbord från skärgården

Bullandö Handel & Sjömack

Allt inför hösten och konservering av din båt
HöstREA och Höstkampanjer på utvalt sortiment
Presenning, Olja, Glykol, Torrboll mm.

08-571 450 58
 Öppettider:
26/8 - 15/ 9 Tis - Sön  10.00 - 16.00 
16/9- 29/9 Ons - Sön 10.00 - 15.00 
30/9 - 27/10 lör - Sön 10.00 - 15.00

Macken har öppet året runt!
Kortautomat. (070-376 85 63)

I sammarbete med:

Vardagar 08:00-16:00 • Helgöppet: Lör & Sön 21 Sep - 27 Okt
08-571 450 45 • mail@brohallmarin.se @brohallmarinBrohäll Marin

Gör-det-självare!Gör-det-självare!Gör-det-självare!

Ta hand om ögonstenen ordentligt.
Vi har 20% rabatt* på det du behöver

för att konservera båten i höst. 

Välkommen in!

*Gäller mellan 21/9-27/10 i butiken och endast på lagerförda produkter.



•	 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.

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

Båtuthyrning
www.rtc.se
info@rtc.se
08 - 57145900

stockholmmarin.se

Välkommen till vår brygga.  
Vi finns på  bästa sälj läget i Stockholms   
skärgård – på  Bullandö marina.
Vi på Stockholm Marin är  passionerade båt
människor med över 40 års  erfarenhet av att sälja 
både motor och segel båtar. Under säsong har vi 
öppet sju dagar i veckan – med hundratals  besökare 
varje dag. Vi finns även på stockholmmarin.se  
och nås på 08571 451 20.

S A M A R B E T S PA R T N E R S

PÅ OSTKUSTENS STÖRSTA MARINA
KÖP OCH SÄLJ DIN BÅT
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Under 10år har vi levererat välseglande båtar till nöjda kunder, något vi är 
mycket stolta över. Genom våra tre agenturer erbjuder vi båtar i alla olika 
segment för alla och envar. Ni är varmt välkomna att besöka oss på Bullandö 
Marina där vi har vårt kontor, eller på ngn av de strora båtmässorna i Sverige 
eller internationellt.

Nordic Yachts – 10år

NYHET! - Grand Soleil 42LC
I samband med Cannesmässan 10–15 sept lanserar Cantiere del Pardo den 
tredje modellen i LC (Long Cruise) serien. Sport- eller Standardmodellen ger 
ägaren möjligheten att konfigurerar sin egen modell för ”Blue Water Cruising” 
runt om i världen! Kontakta oss för en offert eller provsegling!

N O R D I C  YAC H TS  A B  ·  W W W. N O R D I CYAC H TS.S E

B U L L A N D Ö  M A R I N A ·  1 3 9  5 6  VÄ R M D Ö  ·  0 8 - 570  2 2 5  5 0  ·  I N FO @ N O R D I CYAC H TS.S E

G E N E R A L AG E N T FÖ R  E L A N , FA R E AST &  G R A N D  S O L E I L
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