
SVERIGES MEST SÅLDA BÅTTIDNING
NR 11 • NOVEMBER 2016 • 74:90 KR  (NOK 84:90, € 8:50)

BAYLINER

GÖR DET SJÄLV

TRYGG JÄNKARE

CHIPTRIMMA  
SNURRAN

Trolla med boxen

”EJDERVISP”

TRÅDLÖS RADAR

Installera  
bogpropeller

Enkelt med Wifi

TEST

TEMA

NÄRA & LÅNGT BORT
CHARTER

2455 Ciera Sunbridge
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VI SPRÄNGER KULVENTILER!

ADVENTURE 55
EGENDESIGNAD DRÖMBÅT 

VADSTENA 
VÄTTERNS PÄRLA
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www.erlandsonsbrygga.se

Höstpriser 2016
tom 31 okt 2016

Solna
 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar 11-17

Sickla
 Vardagar 10-20
 Lördagar 10-18
 Söndagar 11-17

Västervik
 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop UTE
NU!

8-sidig kampanj!

- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

- Strömsnål!

- 3 år garanti!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för 
båtar med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

STARTA MARINE 
Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg 
giftighet, lätt nedbrytbar och det bästa alterna-
tivet ur miljösynpunkt för att skydda motorns 
kylsystem från frostskador och kylangrepp. 
(art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 215:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  185:-  148:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 69:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 145:-  98:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 2.990-

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.190:-

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 945:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 448:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrym-
men med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  79:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  128:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 538:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs 
upp med handpumpen. (art.nr 04486) 795:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 294:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 55:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 128:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 2.995:- 2.490:-
6 m (art.nr 06514) 4.050:- 2.970:-
7 m (art.nr 06515)  6.250:- 5.280:-
8 m (art.nr 06516) 6.650:- 5.580:-
9 m (art.nr 06517) 7.190:- 5.980:-
10 m (art.nr 06518) 8.350:- 6.980:-
11 m (art.nr 06519) 8.650:- 7.180:-

P6 (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
P7 (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
P8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

P9 (båt 7-8 m) 5.750:- 4.790:-
P10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabbmonterad 
täckställning med låg vikt till ett betydligt 
lägre pris än traditionella täckställningar. 
Levereras med rör av ABS-komposit samt 
formskuren presenning (240 g/m²). 
(art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.890:- 3.980:- 
8 m (art.nr 06508) 5.150:- 4.280:-
9 m (art.nr 06509) 5.390:- 4.480:-
10 m (art.nr 06510) 6.390:- 5.580:-
11 m (art.nr 06511) 6.690:- 5.780:-
12 m (art.nr 06512) 6.850:- 5.980:-

Oceanfl ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.495:- 1.195:-
6 x 8 m (05968) 2.895:- 2.495:-
6 x 10 m (05969) 3.495:- 2.995:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. 
 (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för 
 bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.
4,0 x 6,0 (05960) 635:- 555:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 294:-
6,0 x 8,0 (05962) 1.195:- 995:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 392:-
6,0 x 10 (05964) 1.495:- 1.195:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 441:-
8,0 x 12 (05966) 2.395:- 1.795:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Oceanfl ex 250 
Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 595:- 475:-
6,0 x 10 (05907/-08) 795:- 635:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.255:- 975:-

Marefl ex 250
Transparent presenning i rutarme-
rad-lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen 
för bästa öljettfäste. Mässingsöljet-
ter varje meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 488:- 445:-
6x8 m (05914) 1.048:- 785:-
6x10 m (05916) 1.288:- 975:-
8x12 m (05918) 1 948:- 1.545:-

Balticfl ex 240 
formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.348:- 985:-
7x12 m (05928) 1.788:- 1.385:-
8x14 m (05929) 2.495:- 1.985:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 118:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 218:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 468:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 598:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 848:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med snabb höjdjustering. 
(ving-mutter med trapetsgänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skonsam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (art.nr 16200) 1.490N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (art.nr 16202) 1.590N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (art.nr 16204) 1.750N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.890N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!
- Varmgalvaniserad
- Gummerad och varm-
 galvaniserad skrovplatta!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

Strömbildare / Ice-Eater
Effektiv strömbildare som, med sin unika 
design, drar upp det varmare vattnet från 
botten håller ytan isfri! Lämplig för såväl söt- 
som saltvatten. Försedd med flera fästöglor 
för att optimera effekten. (art.nr 07099) 8.995D

B&G Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multi-
funktionsdisplay, förberedd för ekolod, 
WiFi samt unika seglingsfunktioner. (art. 63837) 7.490D
*Ditt pris efter Cashback-utbetalning. Kampanjpris 5.210 - 715 = 4.495 kr.
Läs mer om Cashback-erbjudandet på www.erlandsonsbrygga.se

Portabel gasolvärmare
CE-godkänd värmare tillverkad i stål och ABS-
plast. Effekt: 1300 W (art.nr 04504) 848:-

Flytoverall Baltic
Helt vind- och vattentät flytoverall med många fickor. 
Hängslen för bästa passform. Storlek XS-XXL
(art.nr 07670-75, 17013-18). 2.190:-

1.195:-
XS

4.495:-*1.195:-
6 x 4 m

985:-
6 x 10 m

2.490:-
A-ekonomi

3.980:-
7 m

445:-
4 x6 m

1.090:-

7.495:-

368:-

39:-
68:-

378:-
195:-

148:-

648:-98:-
07286

58:-
07293

278:-

168:-
07287

148:-
07289

2.450:-

745:-

98:-
2,5 x 3,6 m 475:-

6 x 8 m

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

2.290:-
Pkt 6

248:-

 Levereras

inkl. bultsats!

Värna om
miljön!

648:-

1.490:-

Cashback

715:-
tom 16-10-31
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www.erlandsonsbrygga.se

Höstpriser 2016
tom 31 okt 2016

Solna
 Vardagar 9-19
 Lördagar 9-15

Kungens Kurva
 Vardagar 10-19
 Lördagar 10-18
 Söndagar 11-17

Sickla
 Vardagar 10-20
 Lördagar 10-18
 Söndagar 11-17

Västervik
 Vardagar 10-18
 Lördagar 10-14

Göteborg
 Vardagar 10-19
 Lördagar 9-15

Webbshop UTE
NU!

8-sidig kampanj!

- svetsad kantförstärkning 
runt hela presenningen för 
bästa öljettfäste!

- Gummistroppar i varje 
 öljett medföljer!

- fyra flyttbara öljetter 
 medföljer!

- Strömsnål!

- 3 år garanti!

Kylarglykol 4 liter
Etylenglykol med rostskyddstillsats. Även för 
båtar med aluminiumblock. (art.nr 07078) 188:-

STARTA MARINE 
Miljöglykol 4 liter
Miljöglykol (polypropylen) med mycket låg 
giftighet, lätt nedbrytbar och det bästa alterna-
tivet ur miljösynpunkt för att skydda motorns 
kylsystem från frostskador och kylangrepp. 
(art.nr 07068) 248:-

Spolmuff DLX
Snabbanslutning till ”Gardena-koppling”. 
(art.nr 07287) 215:-
Spolmuff för inombordsmotor
(art.nr 07289)  185:-  148:-

Spolmuff
För utombordsmotorer och INU-drev.
(art.nr 07293) 69:-
Spolmuff drev
Passar tex VP-drev.  (art.nr 07286) 145:-  98:-

Tyresöbocken typ 1500
Max last 1500 kg/bock. Pulverlackerat stål. 
Balk av stål.  Bredd: 2 m. (art.nr 06532) 2.990-

Tyresöbocken typ II
Max last 500 kg/bock. Pulverlackerat  stål. 
Balk av trä. (art.nr 06530) 1.190:-

Motorkärra
För motorer < 10 Hk. Max vikt 60 kg. 
(art.nr 02615) 945:-

Slip-/upptagningsramp
Galvaniserat stål. Justerbara armar med 
köl- och sidorullar. Monteras på tryck-
imregnerat regelvirke. (art.nr 16575) 448:-

Torrbollen
Reducerar luftfuktigheten i slutna utrym-
men med liten eller ingen ventilation. 
(art.nr 09518)  79:-
Torrbollen Mega
(art.nr 09504)  128:- 115:-
Motorolja 5 liter
Inboard SAE 15W/40
ALL FLEET EXTRA
Mineralbaserad olja för 4-takts inombords-
motorer med eller utan turbo. För bensin 
och diesel. Även lämplig för konservering.
(art.nr 09114) 378:-

Uppfyller kraven:
API: CI-4, CH-4, CG-4. ACEA: E7/E5/E3. MB: 
228.3. MAN: 3275. Volvo: VDS-3. 
Cummins: 20.076/77/78. Mack: EOM+, 
DHD-1. Performance level: Renault RLD-2

Oljesug SMART 6 liter
Manuell oljesug. Undertryck byggs upp med 
handpumpen. (art.nr 04482) 538:-

Oljesug SMART 6,5 liter
Kraftfull manuell oljesug. Undertryck byggs 
upp med handpumpen. (art.nr 04486) 795:-

Nötningsskydd 8-pack
Nötningsskydd för båtpresenning skyddar 
presenning och skrov. Tillverkad i mjuk PVC. 
Fästes enkelt med medföljande buntband.
Mått: 390mm x 135mm x 2mm. 
(art.nr 05895) 294:- 248:-

Lövhults byggsystem
För 45x70 mm virke tillverkad 
i elförzinkad stålplåt. 

Vinkelbeslag (06977) 69:- 55:-
Ryggåsbeslag (06970/-72) 159:- 128:-

Bilden avser 7 m A-ställning

A-ställning
Står med gavlarna på marken och 
stödben uppe i båten. Framförallt 
tänkt till motorbåtar.
6 m ekonomi (fasta ben och fast stöd)
(art.nr 06513) 2.995:- 2.490:-
6 m (art.nr 06514) 4.050:- 2.970:-
7 m (art.nr 06515)  6.250:- 5.280:-
8 m (art.nr 06516) 6.650:- 5.580:-
9 m (art.nr 06517) 7.190:- 5.980:-
10 m (art.nr 06518) 8.350:- 6.980:-
11 m (art.nr 06519) 8.650:- 7.180:-

P6 (båt 4-5 m) 2.950:- 2.290:-
P7 (båt 5-6 m) 3.850:- 2.890:-
P8 (båt 6-7 m) 5.150:- 4.150:-

P9 (båt 7-8 m) 5.750:- 4.790:-
P10 (båt 8-9 m) 6.250:- 5.250:-

EasyTec täckställningssystem
EasyTec är en enkel och snabbmonterad 
täckställning med låg vikt till ett betydligt 
lägre pris än traditionella täckställningar. 
Levereras med rör av ABS-komposit samt 
formskuren presenning (240 g/m²). 
(art.nr 16494-98)

Bilden avser 7 m D-ställning

D-ställning
Monteras i pull- och push pit, stöd-
ben uppe i båten. Framförallt tänkt 
till segelbåtar.
7 m (art.nr 06500)  4.890:- 3.980:- 
8 m (art.nr 06508) 5.150:- 4.280:-
9 m (art.nr 06509) 5.390:- 4.480:-
10 m (art.nr 06510) 6.390:- 5.580:-
11 m (art.nr 06511) 6.690:- 5.780:-
12 m (art.nr 06512) 6.850:- 5.980:-

Oceanfl ex plus 
PVC400
- Grå kraftig PVC 400 g/m² 
 presenning.
- Svetsad med repförstärkta kanter.
- Plastförstärkta hörn med två nitar.
- Mässingsöljetter varje meter.

6 x 4 m (05967) 1.495:- 1.195:-
6 x 8 m (05968) 2.895:- 2.495:-
6 x 10 m (05969) 3.495:- 2.995:-

- UV-stabiliserad Transparent,  rutarmerad lenoväv. 
 (250 g/m²)
- Svetsad kantförstärkning runt hela presenningen för 
 bästa öljettfäste.
- Mässingsöljetter varje meter.
- Gummistroppar i varje öljett.
- Plastförstärkta hörn.
4,0 x 6,0 (05960) 635:- 555:-
-  Inkl. 20 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 294:-
6,0 x 8,0 (05962) 1.195:- 995:-
-  Inkl. 28 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 392:-
6,0 x 10 (05964) 1.495:- 1.195:-
-  Inkl. 32 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. 
 Värde 441:-
8,0 x 12 (05966) 2.395:- 1.795:-
-  Inkl. 40 st gummistroppar och fyra flyttbara öljetter. Värde 539:-

Oceanfl ex 250 
Båttäckningssystem

Lättviktspresenning 160
160 g/m². Grön / Transparent
6,0 x 8,0 (05905/-06) 595:- 475:-
6,0 x 10 (05907/-08) 795:- 635:-
8,0 x 12 (05909/-10) 1.255:- 975:-

Marefl ex 250
Transparent presenning i rutarme-
rad-lenoväv, 250 g/m². Svetsad kant-
förstärkning runt hela presenningen 
för bästa öljettfäste. Mässingsöljet-
ter varje meter. Plastförstärkta hörn.

4x6 m (05922) 488:- 445:-
6x8 m (05914) 1.048:- 785:-
6x10 m (05916) 1.288:- 975:-
8x12 m (05918) 1 948:- 1.545:-

Balticfl ex 240 
formskuren
- Transparent 240 g/m² rutarmerad 
 lenoväv. 
- Svetsad kantförstärkning runt hela 
 presenningen för bästa öljettfäste! 
- Mässingsöljetter varje halvmeter! 
- Plastförstärkta hörn.

6x10 m (05927) 1.348:- 985:-
7x12 m (05928) 1.788:- 1.385:-
8x14 m (05929) 2.495:- 1.985:-

Lättviktspresenning 120
120 g/m². Transparent / Grön.
2,5 x 3,6 (06401/-02) 118:-  98:-
3,6 x 5,4 (06403/-04) 218:- 178:-
5,4 x 7,2 (06405/-06) 468:- 368:-
6,0 x 10 (06408 vit) 598:- 498:-
7,2 x 12 (art.nr 06410 vit) 848:- 698:-

Segelbåtsstötta LML
Varmgalvaniserad stapelbar segelbåtsstötta med snabb höjdjustering. 
(ving-mutter med trapetsgänga). Stor, ledad varmgalvaniserad
skrovplatta med gummerad yta för mest skonsam kontakt mot båt.
Säkerhetskättning säljes separat!
XS 0,63-0,96 m (art.nr 16200) 1.490N 1.195:-
S  0,92-1,35 m (art.nr 16202) 1.590N 1.395:-
M  1,32-1,75 m (art.nr 16204) 1.750N 1.495:-
L  1,70-2,13  m (art.nr 16206) 1.890N 1.695:-

- Kompatibel med andra 
 stapelbara stöttor på 
 marknaden!
- Varmgalvaniserad
- Gummerad och varm-
 galvaniserad skrovplatta!

Växelhusolja
SAE 80W-90, API GL-5. 250 ml. 
(art.nr 08804) 59:-

Strömbildare / Ice-Eater
Effektiv strömbildare som, med sin unika 
design, drar upp det varmare vattnet från 
botten håller ytan isfri! Lämplig för såväl söt- 
som saltvatten. Försedd med flera fästöglor 
för att optimera effekten. (art.nr 07099) 8.995D

B&G Vulcan 7
Sjökortsplotter från B&G med 7’’ multi-
funktionsdisplay, förberedd för ekolod, 
WiFi samt unika seglingsfunktioner. (art. 63837) 7.490D
*Ditt pris efter Cashback-utbetalning. Kampanjpris 5.210 - 715 = 4.495 kr.
Läs mer om Cashback-erbjudandet på www.erlandsonsbrygga.se

Portabel gasolvärmare
CE-godkänd värmare tillverkad i stål och ABS-
plast. Effekt: 1300 W (art.nr 04504) 848:-

Flytoverall Baltic
Helt vind- och vattentät flytoverall med många fickor. 
Hängslen för bästa passform. Storlek XS-XXL
(art.nr 07670-75, 17013-18). 2.190:-

1.195:-
XS

4.495:-*1.195:-
6 x 4 m

985:-
6 x 10 m

2.490:-
A-ekonomi

3.980:-
7 m

445:-
4 x6 m

1.090:-

7.495:-

368:-

39:-
68:-

378:-
195:-

148:-

648:-98:-
07286

58:-
07293

278:-

168:-
07287

148:-
07289

2.450:-

745:-

98:-
2,5 x 3,6 m 475:-

6 x 8 m

5 liter

Made in
Sweden

Made in
Sweden

2.290:-
Pkt 6

248:-

 Levereras

inkl. bultsats!

Värna om
miljön!

648:-

1.490:-

Cashback

715:-
tom 16-10-31
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ENVISHETENS LOV
 J ag minns tv-präs-

tens ord: ”Vem 
har sagt att det 

ska vara lätt att leva?”
Lars Collmar satt i 

rutan sena kvällar och 
mötte människor med 
svåra frågor och livsö-
den med denna stan-
dardfundering. Och 
visst är det sant att ing-
en blivit utlovat en räk-
macka genom livet och 
ibland tar det emot ext-
ra mycket. Men det är i 
motvind som vingarna stärks och det är där den livsbejakande en-
visheten kommer in.

Jag tänker ibland att de riktigt envisa människorna måste vara 
överrepresenterade inom båtlivet. Det finns så många exempel på 
karaktärer som sett ut sitt mål och vägrar ge upp. Listan kan göras 
synnerligen varierad och längre och längre…

Jag tänker på Kapten Bölja, mannen som alltid fanns där på båt-
klubben i min gröna ungdom. När han inte befann sig under de 
många lagren av presenningar i sitt minst sagt väl utbyggda båthus 
patrullerade han varvet på sin gamla flakmoped. År efter år byggde 
han på sin märkliga ”motorseglarkatamaran”. Immun mot gliringar 
och hånskratt. Han bara byggde och byggde om, envis in i döden.

Jag tänker på racerbåten Sverige, som verkar ha lika många liv 
som en katt, och jag tänker på skärgårdskryssaren Beatrice Aurore. 
Jag tänker på båtar som man borde gett upp om för länge sedan 
men som ägarnas obändiga envishet gett nytt liv. Oavsett om båtar-
na kluvits av kranbilar 
eller sjunkit till botten 
på djupt vatten, så har 
eldsjälar varit villiga 
att offra både tid och 
pengar på en envis idé 
om en pånyttfödelse.

Jag tänker på Sven 
Yrvind och alla andra 
särlingar och egensin-
niga konstruktörer 
som går genom både 
eld och vatten för att 
värna rätten till att segla sin alldeles egen väg.

Och jag tänker faktiskt också på alla de ”vanliga” båtägare som år 
efter år fortsätter att älska livet med sina båtar, trots att det blåser 
emot, att saker alltid går sönder vid fel tillfälle och att sommaren 
aldrig blir riktigt så som man tänkt sig.

Men just nu tänker jag faktiskt mest av allt på Patrik Norström, 
som seglar sin Maxi längs vår västra kust. Han framför sin helt van-
liga segelbåt på dryga 30 fot som vilken van skeppare som helst.

Men att han föddes utan armar gör honom speciell och i mina 
ögon hamnar han högt upp på listan 
över envisa båtmänniskor. Bläddra 
fram och läs vårt reportage om en 
seglare som redan från början över-
vunnit enorma hinder och tagit det 
med en axelryckning.

Envisa hälsningar!
Philip Pereira dos Reis

Chefredaktör

”Jag tänker 
ibland att de  
riktigt envisa 
människorna 
måste vara över-
representerade 
inom båtlivet.”
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I korthet   

Det blir dyrare att ha fritidsbåt i Sverige 
– praktiskt taget alla båtägare kommer 
inom det närmaste året att få betala upp 
till en eller ett par tusenlappar mer per 
år för sin sommar- och vinterplats. 
Det här beror på att landets båtklubbar nu 
måste betala moms på hyran för sin mark. 

Exakt hur mycket kostnaden ökar för 
varje båtägare beror på hur mycket båt-
klubben betalar i hyra för marken. Det är 
olika för varje klubb, beroende på var den 
ligger, och skiljer sig också åt mellan olika 
delar av landet.

Sören Löfgren, vice ordförande i Saltsjön-
Mälarens Båtförbund, SMBF, som organi-
serar de flesta båtklubbarna i Stockholms-
området, säger till Praktiskt Båtägande att 
det blir ”kanske drygt någon tusenlapp per 
år” i höjd kostnad för medlemmarna som 
har båt i klubbarna.

– Om kostnaden för klubbens arrende 
ökar med 25 procent, så måste ju den 
kostnaden tas ut någonstans, och det blir 
givetvis av medlemmarna, säger Löfgren.

Enligt Sören Löfgren är det knappast 
troligt att klubbarna tar ut den ökade 
kostnaden på medlemsavgifterna, utan att 
det istället blir en höjning av avgifterna på 
sommar- och vinterplatser.

Även den minoritet av alla klubbar som 
själva äger sin mark måste nu betala den 
25-procentiga momsen, eftersom man på 
samma sätt som en kommun hyr ut mark 
för båtplatser, men då till sina medlemmar.

Det är den statliga Skatterättsnämnden 
som i ett förhandsbesked till Stockholms 
kommun beslutat att kommunen ska lägga 
moms på det arrende, eller hyreskostnad, 
som båtklubbarna betalar till kommunen.

Men beslutet gäller inte enbart de 85 
båtklubbarna i Stockholmsområdet. Skat-
teverket anser nu att beslutet gäller för alla 
som hyr ut mark för sommar- eller vinter-
platser till fritidsbåtar:

– Vi kommer nu att påföra moms för alla 
i landet som hyr ut mark för att förvara fri-
tidsbåtar under sommar eller vinter, säger 
Bodil Persson vid Skatteverkets rättsavdel-
ning till Praktiskt Båtägande.

– Det handlar helt enkelt om samma 
princip som att alla vi privatpersoner ska 
betala moms utan att kunna dra av den 
någonstans.

Detta betyder att om Skatteverket upp-
täcker att en kommun ute i landet – exem-
pelvis Karlskrona eller Luleå – inte har tagit 
ut momsen på arrendet från båtklubbarna 
inom kommunen, så kommer summan att 
”påföras kommunen”. Det betyder att kom-
munen måste betala in pengarna till Skat-
teverket som all annan moms, även om 
man inte har tagit ut den av båtklubbarna.

Det är närmast en tillfällighet som har 
gjort att den statliga Skatterättsnämnden 
nu beslutat att momsbelägga det arrende 
som båtklubbarna i Stockholmsområdet 
betalar till kommunen.

Stockholms kommun, som hyr ut mark 
till 85 båtklubbar i Stockholmsområdet, 
har aldrig i det förflutna tagit ut moms på 
det arrende som båtklubbarna betalar för 
sin mark.

Kommunens ledning har inte själv någon 
uppfattning i momsfrågan, men ställde 
ändå för ett år sedan, hösten 2015, frågan 
till Skatterättsnämnden för att få veta hur 
man ska göra.

Detta sedan Idrottsnämnden i kom-

munen, i samband med att man införde 
ett nytt debiteringssystem, beslutade att 
lägga moms på båtklubbarnas arrende.

Efter protester från Saltsjön-Mälarens 
Båtförbund så gick kommunen in till Skatte-
rättsnämnden för att få veta vad som gäller.

Skatterättsnämndens besked kom nu i 
september och säger entydigt att uthyrning 
av plats för fritidsbåtar är momspliktig och 
att det inte är någon skillnad mellan uthyr-
ning till sommar- eller vinterplatser. Nämn-
den hänvisar till en dom i EU-domstolen 
2005 om en dansk fritidsbåtshamn.

Frågan om moms på arrendet har även 
tidigare diskuterats i båtkretsar, och alla 
har tagit för givet att eftersom båtklubbar 
är ideella, allmännyttiga organisationer 
som inte är momspliktiga, så ska heller inte 
moms läggas på den markhyra man betalar.

Skatterättsnämndens beslut går att 
överklaga till Högsta förvaltningsdomsto-
len, men bara av de parter som är inblan-
dade i nämndens beslut – i detta fall alltså 
Stockholms kommun och Skatteverket.

Och varken kommunen eller Skatteverket 
har något intresse av att överklaga, så allt 
talar för att Skatterättsnämndens beslut 
ligger fast och kommer att vinna laga kraft 
i oktober.

Det finns alltså formellt inte något som 
båtorganisationerna kan göra, annat än att 
”ligga på politikerna”, som Sören Löfgren på 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund säger.

Enligt Bodil Persson på Skatteverket kom-
mer Skatterättsnämndens beslut ”nu att tas 
in i Skatteverkets rättsliga vägledning”. Det 
betyder att Skatteverket kommer att till-
lämpa beslutet från och med att det vinner 
laga kraft i oktober. Om Skatterättsnämn-
dens beslut ska ändras, så måste politikerna 
i Sveriges riksdag ändra i momslagen.

Riksdagsman Edward Riedl är Modera-
ternas talesman i båtlivsfrågor:

– Jag får nu ta upp detta med mina kol-
legor, jag tycker att alla fördyringar för båt-
livet är jättedumt, säger Riedl till Praktiskt 
Båtägande.

– Det här handlar inte heller bara om 
båtlivet utan om man ska momsbelägga 
hela Frivilligsverige och småknattar som 
spelar fotboll. I Sverige är ju båtlivet oftast 
en ideell verksamhet – något som det inte 
är ute i Europa.

Tillägg: Precis när den här tidningen gick 
till tryck meddelade Stockholm stad att de 
överklagar momsbeslutet till Högsta För-
valtningsdomstolen. Stockholms stad vill i 
sin överklagan att båtägarna inte ska betala 
moms på sina båtplatser.  Högsta Förvalt-
ningsdomstolen ska ta beslut inom ett 
halvår och det beslutet kan inte överklagas.

MOMS PÅ BÅTKLUBBAR TEXT ANDERS HELLBERG
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Vad var som-
marens bästa 

båtupplevelse?

3
båtägare svarar

Denise Monthan, Värmdö, 
Sea Ray Sundancer
– När vi åkte från Uppsala till 
Stockholm, men det var också 
den sämsta. Ena motorn gick 
sönder och vi fick åka i 7 knop. 
Men det var jättefint väder och 
vi hade det jättebra, men det 
började katastrofalt.

Björn Olson, Farsta, Marie-
holm 24
– När solen skiner och jag är 
ledig några dagar så sticker jag 
gärna ut mot Gällnöfladen. Det 
finns  ju ingenting som slår det, 
då är Sverige som finast!

Dan Skeppe, Stockholm, 
Finnmaster styrpulpetare
– Jag var bara ute en gång i år, 
ute vid Vätö där vi har båten, 
men det var trevligt. Håller på 
att bygga nytt, så det blev inte 
tid för mer.

MÅNADENS
BILD

Har du någon bra bild som du vill visa?
Din bild kan du antingen ladda upp via PB:s Facebook-sida under fliken  
”Månadens bild” eller så skickar du ett mejl till red@praktisktbatagande.se. 
Skriv ”Månadens bild” i ämnesraden.

Månadens bild ”Terrier på mätjobb i Gryts skärgård” är inskickad av Joakim Lan-
nek, som fotograferade Tjorven under en fantastisk dag på jobbet i september 
2011. Som tack för bilden skickar vi en PB-tröja till Joakim.

GKSS-trio knep VM-guld
När den tredje deltävlingen i damernas världscup 
i matchracing avgjordes i Sheboygan vid Lake 
Michigan, USA, stod även världsmästartiteln på 
spel. Precis som i deltävlingarna i Helsingfors och 
Lysekil tidigare i sommar blev det GKSS Anna Öst-
ling, tillsammans med Annie och Linnea Wenner-
gren, som drog det längsta strået. Efter en tät och 

jämn final mot fransyskan Anne-Claire Le Berre 
lyckades svenskorna vända ett 1–2-underläge till 
vinst med 3–2. VM-guldet är Anna Östrlings andra 
i disciplinen. Med två WIM-series-deltävlingar kvar 
toppar Östling WIM-series-tabellen på maximala 
75 poäng före fransyskan Pauline Courtois och 
Caroline Sylvan, bägge på 48 poäng. 
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Gäddor på vift
Den gamla sanningen att gäddor föredrar att lura i samma vassrugge hela livet stämmer inte. 
Efter att ha ägnat fyra års tid åt att fånga 662 gäddor runt hela Östersjön för att jämföra deras 
DNA kan Lovisa Wennerström, doktorand vid zoologiska institutionen på Stockholms universitet, 
ge en mer nyanserad bild.

– Vi har kunnat visa att en del gäddor rör sig över mycket stora avstånd. Till exempel är några 
fiskar vi fångat utanför Finland nära släkt med gäddor fångade i Stockholms skärgård, säger 
Lovisa Wennerström, som författat en doktorsavhandling i ämnet.
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Hus och båt i samma 
hamn
Kristinehamns kommun har tagit 
fram en ny detaljplan för Kristine-
hamns gästhamn och ställplats 
som är redo att ställas ut. Det 
skriver Kristinehamns-Posten. 
Ett syfte med planen är att ta ett 
helhetsgrepp om hur området och 
bebyggelsen används för att serva 
de turister som besöker kommunen 
per båt och husbil. Enligt förslaget 
utökas bland annat antalet båt- och 
husbilsplatser från dagens 22 + 20, 
och Hamnvägen stängs av.

Taxehöjning hotar i 
Trelleborg 
Oavsett vilken politisk majoritet 
som styrt Trelleborg eller vilken 
kommunal förvaltning som an-
svarat för driften av kommunens 
småbåtshamnar har verksamheten 
dragits med ett underskott på drygt 
fem miljoner kronor per år. Det säger 
Tekniska nämndens ordförande 
Johnny Nilsson (S) till Trelleborgs 
Allehanda. I nämnden förs en dis-
kussion om en taxehöjning på tusen 
kronor – från 3 000 till 4 000 kronor. 
Höjningen i sig kommer inte att 
räcka för att täcka underskottet.

Besök www.marinoptimering.se och läs tester på vad en optimering kan ge.
Ring 08 400 298 30 och boka innan den 31/12 och få 10% rabatt*
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motoroptimering.se

Riktig Motoroptimering till Din Båtmotor.
0% Trimbox, 100% Omprogrammering
“Planingstiden förbättrades med 44% efter optimering...“

*Går ej att kombinera med andra erbjudanden. Gäller för endast en optimering
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Sjögräsdöd oroar 
forskare
Ålgräsängarna på västkusten, barnkammare för flera viktiga fiskar-
ter och en katalysator som motverkar övergödning och förbättrar 
vattenkvaliteten i havet genom att binda upp kol, försvinner i en 
rasande takt. Det fastslås i två rapporter som Havs- och vattenmyn-
digheten, Göteborgs universitet och Länsstyrelsen i Västra Götaland 
gett ut. Sedan 1980-talet beräknas 12 500 hektar, vilket motsvarar 
Tjörns yta, ha försvunnit. 

Utöver det direkta hotet mot miljön finns det även en ekonomisk 
aspekt. Enligt rapporten har produktionen av torsk minskat med 
8 000 ton sedan 1990 och 6 000 ton kväve, som tidigare bundits upp 
av ålgräsängarna, bidrar nu till övergödning, grumligare vatten och 
sämre siktdjup.  

– Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på 
jorden, även om det är svårt att sätta värdet i kronor och ören. Lågt 
räknat så visar beräkningarna att förlusten av ålgräs i Bohuslän har 
kostat Sverige minst fyra miljarder kronor i form av förlorade ekosys-
temstjänster. Det kan röra sig om uppemot 20 miljarder kronor, säger 
Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet, som tillsammans 
med miljöjuristen Lena Gipperth lett forskningsgruppen som skrivit 
rapporterna.
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Sjöräddningsmuseet tar ned skylten
Efter tio år har Sjöräddningssällskapet bestämt sig för att inte 
förnya avtalet med den ideella förening som driver Sjörädd-
ningsmuseet i det lilla skånska samhället Kåseberga. Museet, 
som är inhyst i det båthus som tidigare fungerade som sällska-
pets räddningsstation i Kåseberga, har lockat cirka 100 000 
besökare sedan det öppnades för tio år sedan. Sjöräddnings-
sällskapets vd, Rolf Westerström, uppger till Ystads Allehanda 
att resurserna behövs för att etablera räddningsstationer på fler 
orter runt om i Sverige.

Bakläxa för 
Karlskrona 
En färsk dom vid Mark-och 
miljödomstolen sätter käppar 
i hjulet för planerna att bygga 
ut Stadsmarinan i Karlskrona, 
rapporterar Blekinge Läns Tid-
ning. Kommunen, som begärt 
miljötillstånd retroaktivt för tre 
befintliga bryggor, en ny vågbry-

tare och en utökning av ham-
nens kapacitet med 100–150 
båtplatser, fick avslag. Enligt 
rättens ordförande, rådman Ce-
cilia Giese Hagberg, stred delar 
av ansökan mot kommunens 
egen detaljplan för området. 

– Det är upp till kommunen 
att ändra i planen och söka igen, 
säger hon till BLT. 
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Sockrad soppa i tanken
Lantmännen, som tillverkat 
och salufört alkylatbensin under 
varunamnet Aspen sedan 1988, 
har inlett ett samarbete med det 
fransk-tyska bolaget Global Bio-
energies. Genom samarbetet får 
Lantmännen tillgång till ny teknik 
som gör det möjligt att använda 
förnybar råvara som sockerbetor, 
spannmål eller skogsavfall vid 
tillverkning av alkylatbensin.

– Det är viktigt för oss att leda 
utvecklingen mot mer hållbara 
produkter inom vår bransch. Därför 
satsar vi på en helt ny teknik som 
kan ge oss ännu mer hållbara 
bränslen inom en förhoppningsvis 
snar framtid. Extra intressant är det 
förstås att se hur den här tekniken 
kan använda avfall från jord- och 
skogsbruk, säger Claes Alin, vd för 
Lantmännen Aspen, i ett press-
meddelande.

Den nya tekniken går kortfattat 
ut på att framställa gasen isobuten 
genom att mata mikrober med 
socker och sedan vidareförädla 
den till alkylatbensin. 

Dött lopp 
i Ystads 
gästhamn
När Jenny Andersson, 
hamnvärd i Ystads gäst-
hamn, summerar somma-
ren 2016 uppskattar hon 
att antalet besökare totalt 
sett har ökat. 

Antalet båtar som lagt 
till vid bryggorna landar 
mellan 4 000 och 5 000. 
Ungefär lika många husbi-
lar har landat på hamnens 
ställplats. 

– I år har vi planat till 
platsen och fått bort en 
del gamla båtvaggor som 
inte användes längre, 
säger Jenny Andersson 
till Ystads Allehanda. Men 
den främsta anledningen 
till de många husbilsbesö-
karna tror hon har att göra 
med en allmän ökning i 
landet vad gäller husbils-
ägare.  

I september stängdes 
ställplatsen för husbilar 
och området övergick till 
vinteruppläggningsplats 
för fritidsbåtar.

min. storlek=30mm

Bosse tel. 0705-299 112 • Peter tel. 0723-299 114 • Niclas tel. 0723-299 113 • Växel 031-69 77 50 • Mail: info@knapemarin.se
Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda (Fiskebäcks Småbåtsham)

RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE

WWW.KNAPEMARIN.SE
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Gott betyg för Orusts gästhamnar
Orusts kommun, i hjärtat av Bohuslän, driver åtta gästham-
nar – Edshultshall, Ellös, Gullholmen, Henån, Hälleviksstrand, 
Käringön, Mollösund och Stocken – som noterar sammanlagt 
15 000–16 000 gästnätter per säsong. I juli i år genomfördes en 
enkätundersökning där 240 slumpmässigt utvalda besökare 
ombads att sätta betyg. Nästan nio av tio, 88 procent, delade 
ut en fyra eller femma för helhetsupplevelsen. Framkomlig-
het, sopstationer och säkerhet fick också höga betyg. Däremot 
finns förbättringspotential när det gäller duschar, toaletter och 
städning. 

Enligt Bohusläningen svarade 63 procent av de tillfrågade nej 
på frågan om de tänkte passa på att tömma sina båttoaletter 
vid hamnarnas sugtömningsstationer.

Fyra miljoner till 
skräpplockning
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att stötta två 
EU-projekt som syftar till att minska mängden skräp i havet med 
sammanlagt fyra miljoner kronor. Stiftelsen Håll Sverige Rent och 
Simrishamns kommun får dela på tre miljoner kronor fördelat på tre 
år för att rensa Östersjön från spökgarn och förlorade fiskeredskap. 

Vidare får EU-projektet ”Ren kustlinje” 960 000 kronor för att 
minska skräpet i Öresund, Kattegatt och Skagerrak.
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Passa på att byta motor i
höst till förmånliga priser

HÖSTKAMPANJHÖSTKAMPANJ
Passa på att byta motor i
höst till förmånliga priser

WWW.V E T U S . S E

. 

Prisexempel motorer med backslag, 
kontrollpanel och motortassar

M2.18, 16 hk: 45900:-
M3.29, 27 hk: 56400:-
M4.45; 42 hk: 69900:-

Vi ger även 20% rabatt på Installationstillbehör ur 
VETUS sortiment i samband med köp av kampanjmotor. 
Priser inkl moms, kampanjen gäller t.o.m 2016-10-31.

VETUS har inombordsdieslar i effekterna 12-250 hk, 
med backslag eller drev. VETUS har även adapter 
för VP segelbåtsdrev, VP290 aquamatic 
samt Mercruiser.

VETUS DIESEL återförsäljare finns strategiskt placerade över hela 
landet, kontakta VETUS för info om din närmsta återförsäljare.

VETUS AB • Hörnåkersvägen 12 • 183 65 TÄBY •
Tel. 08-544 442 70 • Fax 08-544 442 79 • info@vetus.se • www.vetus.se
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 »VÅGADE IDÉER   SKA LOCKA

Kanalbåtarna är specialbyggda 
för att vara enkla att köra och 

erbjuder modern boendekom-
fort för två till tolv personer, 

enligt resekoncernen TUI, där 
charterföretagen Sunsail, The 

Moorings och Le Boat ingår.
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 T 
rots högsommarvärme ligger 
en majoritet av fritidsbåtarna 
vid Sveriges bryggor outnyttja-
de. Många av båtarna är stora, 
moderna och påkostade. Orsa-

kerna är flera. Många som ägt båtar sedan 
1970-talet börjar bli gamla. Båtfolk i medel-
åldern vill segla mycket men har tonårsbarn 
som inte längre vill följa med lika ofta.

I den yngre familjebildande generationen 
finns krav på större och modernare båtar. 
Men det brukar stanna vid en dröm, efter-
som det saknas pengar.    

Parallellt konkurrerar annat. Som att åka 
på sol- eller skidsemester utomlands, ta 
hand om villan, renovera köket och hinna 
med att vara ideell idrottstränare. Som lök 
på laxen dämpar regniga svenska somrar 
båtarnas nyttjandegrader. 

Nya alternativ
Ur det här perspektivet växer det fram allt 
fler alternativ till att själv äga sin  båt. 

Det första är att investera i en fabriksny 
segelbåt utomlands hos ett båtcharterföre-
tag som erbjuder olika finansieringslös-
ningar. Ett exempel är att båtköparen först 
betalar drygt hälften av båtens nypris till 
charterföretaget, som sedan hyr båten för 
att finansiera resten. Båten underhålls av 
båtcharterföretaget under avtalsperioden. 
Varje båtägare får själv segla sin båt, eller 

någon annan båt i charterflottan, några 
veckor per år.   

Sunsail, Scansail, The Moorings, Naviga-
re Yachting, Dreamyacht Charter, Kiriacou-
lis och Bavaria är bara några exempel på 
båtcharterbolag som har baser med charter-
båtar i Medelhavet och i andra delar av värl-
den. Några erbjuder även charterbåtar i 
Sverige. Därtill finns det en uppsjö grekis-
ka, turkiska och kroatiska charterbolag. 

Katamaraner ökar
Sedan båtcharter började i mindre skala på 
1970-talet har mycket hänt. 

– Så sent som på 1990-talet var en 40-fots 
segelbåt en av de största båtarna i någon 
charterflotta. I dag är det vanligt att folk vill 
investera i båtar på 50 till 60 fot. Suget att 
investera i katamaraner har ökat markant 
på sistone, säger Max Boldt, affärsutveckla-
re på TUI där charterföretagen Sunsail, The 
Moorings och Le Boat ingår.

En annan växande trend i båtcharter-
branschen är att investera i motorbåtar. Det 
är en orsak till att The Moorings satsar hårt 
på motorkatamaraner i sin flotta. 

Och hos Le Boat går det att hyra eller in-
vestera i moderna kanalbåtar:

– Tack vare våra kanalbåtar kan man ut-
forska Europa via vackra kanaler och floder. 
Det krävs ingen licens eller tidigare båterfa-
renhet. Kanalbåtarna är specialbyggda för 

att vara enkla att köra och erbjuder modern 
boendekomfort för två till tolv personer, sä-
ger Max Boldt.

Lägenheter och kappseglingar
Antalet seglingsbaser blir allt fler i världen. 
Förutom länderna i norra Medelhavet och 
Adriatiska havet går det att investera i en 
charterbåt i till exempel Västindien, Thai-
land, Seychellerna och Franska Polynesien.

Navigare Yachting har lanserat ”Holiday 
Program”, som innebär att båtinvesterarna 
kan göra annat än att enbart segla. 

 – Det handlar om att erbjuda upplevelser. 
I konceptet kan investerarna till exempel bo 
i ett eget hus på Mallorca, i Italien, i Thai-
land eller på Hawaii. Det går också bra att 
låna en lägenhet i Schweiz eller i Sverige, 
säger Per Abrahamsson,  en av grundarna 
av det svenska båtcharterföretaget Naviga-
re Yachting i Malmö.

Båtcharter, samägande, medlemskap och båt-
pooler. Alternativen till att äga en båt blir allt 
fler. Och nya koncept lanseras, som att få an-
vända en skidstuga eller ett hus i Thailand istäl-
let för seglarveckor. 
TEXT JOHAN COOKE

Grekland, Kroatien och Turkiet är 
populära resmål för att investera i 

segelcharter.  Efterfrågan på att in-
vestera i Karibien och Thailand ökar.
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Nackdelar med att inte 
äga själv.

Om du samäger, investerar i charter-
båt eller går med i en båtpool blir det 
svårare att spontant använda den, jäm-
fört med att ha en egen båt. 

Flygbiljetter och andra resor måste 
bokas om du investerar i en charterbåt 
utomlands. 

Det är tidsödande att granska char-
terbolagen, deras olika upplägg och fi-
nansieringskoncept. 

Om du samäger eller investerar i en 
charterbåt får du inte uppgradera din 
båt med till exempel ny utrustning. 

Slitaget – i alla fall av kosmetisk ka-
raktär – på charterbåtar som hyrs ut kan 
vara stort. 

Glädjen, det sociala livet och lärandet 
som många finner på båtklubbar uteblir. 

Att investera i katama-
raner blir allt vanligare i 

Västindien.

Bavaria vill krydda med upplevelser ge-
nom att arrangera kappseglingar i form av 
entypssegling för sina charterägare i Me-
delhavet. Det blir också allt vanligare att 
charterföretag arrangerar temakvällar un-
der avspända förhållanden.   

Nybåtsförsäljningen sjunker
I takt med att nybåtsförsäljningen för större 
båtar sjunker har båttillverkarnas återför-
säljare sjösatt nya samägarkoncept för att få 
intäkter. Bavia Yacht, en svensk återförsäl-
jare av det tyska segelbåtsmärket Bavaria, 
erbjuder samägande och fullservice för se-
gelbåtsägare. Ett liknande koncept har Gås-
haga Marina på Lidingö, som säljer det  
franska segelbåtsmärket Dufour.

Poängen med båtpooler är att betala en 
medlemsavgift för att få tillgång till en eller 
oftast flera båtar i båtpoolen. Båtpooler 
finns hos bostadsrättsföreningar eller före-

tag med båtpooler som affärsidé. Saltsjöns 
Marinpool, Dela båt, Mälarhöjdens Båtpool 
och Marindepån är några exempel på båt-
pooler. Agapi Services erbjuder båtpool, el-
ler som de uttrycker det medlemskap, både i 
Sverige och i Medelhavet. 

 Många privata båtägare finner på egen 
hand andra båtägare, som familjemedlem-
mar eller vänner, att dela båt och kostnader 
med. För att det ska fungera är det A och O 
att ha ett tydligt kontrakt med hur allt från 
finansieringen till arbetsfördelningen ska 
se ut, och regler om en av delägarna plöts-
ligt vill dra sig ur delägarskapet. 

Ett annat alternativ om du älskar båtlivet, 
men har lite tid att underhålla båten och 
vara på sjön, är att hyra en båt, i Sverige el-
ler utomlands. I Sverige är RTC den största 
uthyrningsförmedlaren. Vill du ändå äga 
din båt, men inte använder den så ofta, kan 
du förstås hyra ut den för att få intäkter.  »
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 V 
i säljer fler charterbåtar än nå-
gonsin, säger Per Abrahams-
son hos svenska båtcharterfö-
retaget Navigare Yachting i 
Malmö.

Han är på väg till båtmässan i franska 
Cannes för att beställa ett 40-tal fabriksnya 
chartersegelbåtar i 43- till 65-fotsklassen 
som ska användas i Navigareflottan nästa 
år. Det handlar om kölbåtsfabrikaten Jean-
neau, Beneteau, Bavaria och Hanse och ka-
tamaranerna Lagoon, Nautitech och Foun-
taine Pajot.

Båtarna finansieras av svenska och ut-
ländska kunder som har valt någon av Navi-
gare Yachtings seglingsbaser. Över 250 båtar 
finns på baserna, som är spridda i Kroatien, 
Grekland, Turkiet, Brittiska Jungfruöarna i 
Västindien och Mallorca. Vissa båtmodeller 
kan också placeras på baserna i Sverige, 
Thailand, Italien och Maldiverna. 

Betald efter sju år
Båtinvesterarna har fyra olika finansie-
ringsprogram att välja på. 

– Den vanligaste lösningen, kallad Smart, 
innebär att en båtköpare betalar drygt hälf-
ten av båtens nypris vid köptillfället och se-
dan låter vår uthyrning av båten finansiera 
resten. Efter ungefär sju år har kunden 
amorterat tillbaka allt och äger båten fullt 
ut, säger Per Abrahamsson.

Som en del av uppgörelsen tar Navigare 
hand om båtens löpande underhåll. Varje 
kund kan boka sin egen båt, från tre till åtta 
veckor per år beroende på finansieringspro-
gram. Det går också att låna någon annan 
båt på någon av Navigares baser. Därtill går 
det att boka båten ytterligare fyra veckor 
med kort varsel om den inte är uthyrd. Bå-
tarna kategoriseras i ett poängsystem. Ju 

större båt ägaren investerar i, desto fler po-
äng.  

– Lånar båtägaren en mindre båt går det 
inte åt så många poäng som med en stor båt, 
säger Per Abrahamsson.

”Tjäna pengar på fullfinansiering”
Finansieringsprogrammet Complete inne-
bär att båtinvesteraren betalar hela investe-
ringen direkt, 100 procent av båtens nypris.

– Då tjänar båtägaren pengar genom att 
få en garanterad avkastning av uthyrningen 
på 8 till 12 procent, säger Per Abrahamsson.

Ett konkret exempel kan vara om båtäga-
ren i Complete betalar hela nypriset 540 296 
euro direkt för en Logoon 450F. Under en 
sjuårsperiod tjänar ägaren 455 000 euro. 

Hur mycket pengar båtinvesteraren tjä-
nar totalt på katamaranen med tanke på 
värdeminskningen efter sju år, då den i re-
gel säljs, varierar.

 – En modell som Lagoon 450F har ett 
högt andrahandsvärde. Efter värdeminsk-
ning uppskattar jag i dagsläget att båtäga-
ren skulle tjäna cirka 30–40 procent av bå-
tens nypris om båten ligger i British Virgin 
Islands, säger Per Abrahamsson.

Precis som Smart kan båtägare i Comple-
te välja att segla en annan båt i Navigares 
flotta några veckor från valfri bas i stället 
för att segla sin egen charterbåt. 

Efter avtalsperioden finns fyra möjlighe-
ter: sälja båten på plats, investera i en ny 
charterbåt, segla hem båten eller transpor-
tera hem den. 

– De flesta väljer att investera i en ny 
charterbåt. Vi har båtägare som är inne på 
sin tredje båt med oss. Väljer du att investe-
ra i en ny charterbåt kan vi hjälpa dig med 
försäljningen av din gamla, säger Per Abra-
hamsson. 

–  Vi erbjuder modeller från flest olika se-
gelbåtstillverkare, men vi låter aldrig kun-
derna köpa de första 15 exemplaren i en ny 
segelbåtsserie, eftersom de ofta har barn-
sjukdomar och det drabbar andrahandsvär-
det, säger Per Abrahamsson.

Sjöpant som säkerhet 
Hos Navigare är säkerheten för båtägaren 
gentemot Navigare en pant i aktuellt lands 
sjöfartsregister eller att investeraren äger 
båten själv på olika sätt. Varje fall är unikt.

– Den prioriterade sjöpanten är otroligt 
stark. Den går inte att vidarepantsätta, be-
låna eller sälja utan pantinnehavarens, allt-
så investerarens, godkännande. Det är hel-
ler inte möjligt att ändra båtens registre-
ring, säger Per Abrahamsson. 

Hos Navigare kan en investerare också 
köpa en charterbåt för att enbart segla den i 
svenska farvatten och tjäna pengar genom 
uthyrning. Navigare Yachting har två baser 
i Sverige, på Lidingö utanför Stockholm och 
på Långedrag i Göteborg. 

FLERA SÄTT ATT 
FINANSIERA
När du investerar i en egen charterbåt på varmare bredd-
grader kan du varje säsong fritt segla några veckor i kris-
tallklart vatten med behagliga temperaturer och heta 
vindar.  Båtköpet finansierar du när charterföretaget hyr 
ut din båt. Du slipper tänka på allt underhåll. Så här fun-
gerar det. 
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Tusen charterbåtar i flottan
– Tack vare svenskarnas ökade intresse för 
att köpa eller hyra en charterbåt i Medelha-
vet och Västindien kommer vår försäljning 
att tredubblas i Sverige, säger Max Boldt, af-
färsutvecklare på båtcharterföretaget Sun-
sail. 

För att möta köpsuget har Sunsail nyligen 
etablerat ett försäljningskontor i Stock-
holm. Sunsail ägs av researrangören TUI, 
där även båtcharterföretagen The Moorings 
och Le Boat ingår. 

Sunsail och The Moorings har tillsam-
mans över 1 000 charterbåtar i världen. Årli-
gen sker nyinvesteringar i ungefär 200 se-
gelbåtar. Men antalet segelbåtsfabrikat är 
begränsat till kölbåtarna Beneteau och 
Jeanneau. Därutöver erbjuds katamaraner 
från Leopard. Sunsail har olika finansie-
ringslösningar. Den vanligaste är Guaran-
tees Income Programme, som innebär att 
båtägaren betalar hela investeringen di-
rekt, 100 procent av båtens nypris. Då blir 
avkastningen 8 till 9 procent per år.  

– Vi har varit verksamma 45 år på charter-
marknaden. Varje båtägare kan med våra 
ägandeprograms poängsystem använda 
alla våra seglingsdestinationer världen 
över. Vi har baser i exotiska länder som Sey-
chellerna i Indiska oceanen och Franska Po-
lynesien i Stilla havet, säger Max Boldt. 

Ett fabrikat att välja på 
Även segelbåtstillverkarna satsar på båt-
charter. Ett exempel är Bavaria. I konceptet 
Nautic Alliance, ett samarbete med Bavarias 
återförsäljare i Europa, Pitter Yachtcharter 
och Yacht & Charter, erbjuds 300 charterbå-
tar på 14 baser i Kroatien och Turkiet, både 
segelbåtar och katamaraner. Den största 
skillnaden mellan Nautic Alliance och andra 
charterföretag är att investerarna enbart 
kan välja Bavaria som fabrikat. 

 – De flesta kunder väljer att investera 100 
procent av Bavarians nypris för att varje år 
få en garanterad avkastning under fem år, 
säger Marcus Lindqvist på den svenska ge-
neralagenten Bavia Yacht. 

Om någon till exempel finansierar en fab-
riksny Bavaria 46 för 220 760 euro, får båtä-
garen de första tre åren en avkastning på 
23 800 euro varje år. Det fjärde och femte 
året blir den årliga avkastningen 19 000 
euro. Varje år kan ägaren själv segla sin båt 
minst fyra veckor. Båten underhålls löpan-
de och segel och annan utrustning byts vart 
fjärde år. 

Intresset för att hyra avgör
Sedan möjligheten att investera i en char-
terbåt hos Bavaria drog igång år 2014 har ett 
20-tal svenskar nappat på konceptet. 

– Investerarna kan köpa en Bavaria hos oss 
i takt med att vi finner hamnplatser i seg-
lingsbaserna, i kombination med att hyref-
terfrågan är tillräckligt hög. På så sätt kan vi 
garantera investerarens avkastning. Det 
finns konkurrenter som försöker sälja så 
många charterbåtar som möjligt utan att ta 
hänsyn till intresset för att hyra båtarna. Är 
det lågt får investerarna inte den avkastning 
de blivit lovade, säger Marcus Lindqvist.

Många chartersegelbåtar har 
inte någon extrautrustning. Det 

är ibland bara det nödvändi-
gaste som finns ombord. 

 »
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 J 
onas Jakobsson och hans fru fasci-
nerades av kristallklara farvatten 
och strålande solsken när de lång-
seglade på varma breddgrader. När 
paret bildade familj köpte de båt i 

Sverige. Men efter några år tröttnade de på 
båtunderhåll och regniga somrar.

– Vi längtade tillbaka till att segla i Väst-

indien och bestämde oss för att investera i 
en charterbåt år 2013. Vi utvärderade både 
charterföretagen Sunsail och Navigare, vil-
ka hade både för- och nackdelar, säger Jonas 
Jakobsson.

Hos Navigare fanns det betydligt fler båt-
modeller att välja mellan än hos Sunsail. 
Navigare är också känt för sin höga service-

nivå och har svensktalande personal på 
plats, menar han. 

Makarna bestämde sig för att betala hela 
investeringen direkt, det vill säga 100 pro-
cent av båtens nypris, för att sedan få en av-
kastning på 9 procent årligen.   

– Det visade sig att Sunsail skulle ge oss 
bättre avkastning för vårt femåriga avtal, 
jämfört med Navigares sjuårsavtal. När vi 
vägde in den ekonomiska kalkylen föll av-
görandet på Sunsail, säger Jonas Jakobs-
son.

Deras charterbåt är en Jeanneau 409, 
som har hemmahamn på Brittiska Jungfru-
öarna i Västindien. 

Juni–juli är lågsäsong
Det första året var det svårt att finna en op-
timal flygrutt dit. 

–  Bäst är det att flyga från Arlanda till 
New York. Därifrån flyger vi till ön Saint 
Thomas för att åka en kortare sträcka med 
färja till British Virgin Islands, säger Jonas. 

Ägarparet brukar i regel segla i Västin-
dien under juni och juli. I och med att de 
seglar under lågsäsong får de möjlighet till 
fler seglarveckor i Sunsails poängsystem.  

 – Det är mer slitage på charterbåtarna i 
Medelhavet, där vi också har seglat. Det be-
ror på att det lättare uppstår skador när bå-
tarna lägger till mot bryggor i Medelhavet. I 
Västindien är det boj eller svajankring som 
oftast gäller, säger han.

Jonas tips för den som ska välja båt och 
charterföretag – förutom att göra en genom-
tänkt kalkyl – är att tänka på tiden då avta-
let upphör:

– Vi planerar att ha kvar båten i Västin-
dien eller låta den övergå till något annat 
charterföretag som ger mindre avkastning, 
med tanke på att båten då är fem år gam-
mal, säger han. 

Ett annat tips är att välja ett charterbolag 
som har finansiella muskler och har funnits 
länge på marknaden: 

– Se till ha en säkerhet som sjöpant eller 

SÅ VÄLJER DU RÄTT 
CHARTERBOLAG
Syna båtcharterbolagens olika koncept! Räkna 
på deras investeringsprogram. Besök deras 
seglingsbaser och granska båtarnas skick. Och 
hela familjen bör vara med på noterna. Det är 
charterbåtsägarnas bästa tips innan du inves-
terar.

Jakobssons charterbåt, en Jeanneau 
409, har hemmahamn på Brittiska 

Jungfruöarna i Västindien. 



   21PRAKTISKT BÅTÄGANDE

CHARTER  Tema

NR 11, NOVEMBER 2016

ännu hellre att äga båten till 100 procent så 
att du inte förlorar den om charterbolaget 
mot förmodan skulle gå i konkurs, säger 
han. 

Valde Medelhavet 
Torbjörn Estman har investerat i sin tredje 
charterbåt – en Bavaria 45 – hos charterfö-
retaget Navigare Yachting. Idén växte fram 
då familjen Estman och några vänner hyrde 
olika segelbåtar i Medelhavet. 

– Vi älskade livsstilen att segla i Medelha-
vet, så vi bestämde oss 2011 för att investera 
i två egna charterbåtar i ett svep. Dels en 
Hanse 370 i Kroatien, dels en Beneteau Cyc-
lades 43.4 i Turkiet. Jag och fyra vänner in-
vesterade i båtarna hos Navigare, säger Tor-
björn Estman. 

Efter några säsonger hann de inte längre 
med att använda de två segelbåtarna fullt 
ut. Båtarna såldes då för att istället investe-
ra pengarna i Bavaria 45:an, som vid köpet 
tidigare i år var fem år gammal och redan 
fanns i Navigares flotta.

När de för första gången planerade att in-
vestera i en charterbåt utvärderades en 
handfull olika charterföretag. 

– Kandidaterna skulle ha en stabil ekono-

mi, vara väletablerade och ha funnits minst 
i tio år på marknaden. Vi kikade på vilka 
charterbåtar de kunde erbjuda och var nå-
gonstans i världen de hade sina seglingsba-
ser, säger Torbjörn Estman.

Slitaget stor fråga
Torbjörn träffade andra charterseglare som 
berättade om sina erfarenheter, alltifrån in-
vesteringsprogrammens upplägg till olika 
servicegrader.  

Ett stort frågetecken var charterbåtarnas 
slitage under avtalsperioden. Dels med tan-
ke på sol och salt, dels på grund av att en 
charterbåt kan hyras ut upp till 140 dagar 
per år, ibland med stor besättning. 

– Det visade sig att slitaget inte var så om-
fattande, tack vare att Navigare lägger 
mycket resurser på att underhålla båtarna 
och löpande byta defekt utrustning, säger 
Torbjörn. 

Innan Torbjörn valde Navigare besökte 
han olika bolags seglingsbaser för att få en 
bild av hur båtarna vårdades. Skillnaderna 
mellan charterbolagen var stora, menar 
han. 

– En bra idé är att hyra båtar från olika 
charterföretag innan du bestämmer dig. Då 

ser du hur skicket på båtarna är invändigt 
och vilken servicenivå företagen ger dig, sä-
ger Torbjörn.

Syna finansieringsprogrammen 
Det är viktigt att tänka på att syna charter-
företagens finansieringsprogram, under-
stryker han. 

– Ersättningarna kan skilja rätt mycket 
mellan olika charterbolag. Allt från fast er-
sättning till att investeraren står för hela ris-
ken ifall båten inte hyrs ut, säger Torbjörn 
Estman.

Familjen Jakobsson valde att inves-
tera i en charterbåt i Västindien. 
Angelica och Jonas med barnen  Al-
fred, 2, Felicia, 8 och Ellinor, 10.

Barnen ska bära flytvästar, även i varma vatten.

 »
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Det finns även affärsmodeller som 
innebär att charterbolag och investerare 
delar på överskott sedan alla kostnader dra-
gits ifrån charterintäkterna för båten under 
året. 

– Ur investerarens perspektiv får denne 
ingen kontroll. Blir det begränsad uthyr-
ning och dyra skador på båten under uthyr-
ningssäsongen kan investeraren i värsta fall 
bli utan intäkter, säger Torbjörn. 

Drivkraften ska vara segling
En investering i en charterbåt ska vara 
långsiktig, eftersom avtalen är fem till sju 
år.  Drivkraften för att investera ska vara 
den fantastiska seglingen på varmare 
breddgrader, menar Torbjörn. Och alla 
vuxna, till exempel i en familj, ska gilla 
satsningen. 

– Om någon har siktet inställt på att tjäna 
pengar på investeringen är denne fel ute. 
Med tanke på en segelbåts värdeminskning 
fram till att båten ska säljas efter avtalet blir 
det i bästa fall plus minus noll. Men för det 
priset får man härliga upplevelser i ”egen 
båt” utan att själv lägga ner jobb på under-
håll. Dessutom träffar man många trevliga 
människor med samma intresse, säger Tor-
björn. 

Ytterligare ett råd är att välja en båt och 
ett seglingsområde som passar dig.

– För ett seglande par är det oftast bättre 
att investera i en 37-fotare än en 57-fotare. 
Om investeraren vill dela upp seglingen un-
der flera veckor per år är det i regel bättre 
att välja en bas i Medelhavet. Att flyga till 
Medelhavet är inte dyrt. Vill du däremot 
segla flera veckor i sträck och har råd att fly-
ga långt är Karibien ett bra alternativ, säger 
Torbjörn. 

Inga garantier för andrahandsvär-
det
År 2002 investerade Jörgen Book och hans 
fru i en ny Bavaria hos Navigare i Grekland.   

– Oavsett om du väljer Navigare eller nå-
gon konkurrent kan inget charterbolag ge 
några garantier för hur bra eller dåligt and-
rahandsvärdet blir. Utfallet av affären i sin 
helhet vet du först då ägaren ska sälja båten 
efter avtalsperioden, säger Jörgen Book. 

Innan investeringen är det A och O att 
välja ett charterbolag som erbjuder moder-
na och eftertraktade båtar, som sannolikt 
blir lättare att sälja när avtalet upphör. 

Skicket påverkar andrahandsvärdet i 
högsta grad.  

Därför ska en investerare tänka på att 

först syna varje bolags underhållsprogram 
så att båten inte är för sliten efter avtalsperi-
oden, menar Jörgen.

– Navigare underhöll vår Bavaria mycket 
väl under vårt femåriga avtal. Det enda som 
vi behövde byta var båtens slitna tygklädda 
dynor, säger Jörgen. 

      Charterbåtar är momsbefriade i länder 
som Grekland. 

– Om du ska segla hem båten till Sverige 
tillkommer moms och tull, baserade på pri-
set på den begagnade båten, säger han.  

Torbjörn Estman är ordförande för Navigares 
kundförening, som är en förening för alla dem 
som investerat i Navigares charterbåtar.

Torbjörn Estman har genom åren investerat i tre olika 
segelbåtar hos charterföretaget Navigare Yachting. 

Här är en av båtarna: en Beneteau Cyclades 43.4.

 »
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”LÅT BEHOVEN STYRA 
BÅTÄGANDET” 

Stora fritids- båtar i 
svenska hamnar 
används i regel för 
lite, troligen för att 
ägarna inte anpassar 
sitt ägande efter sina 
behov. Det konstaterar 
charterseglaren Jörgen 
Book, som hamnade i den fällan 
och gjorde något åt saken. 

 L änge har Jörgen Book funderat på 
varför majoriteten stora moderna på-
kostade båtar för en miljon kronor el-

ler mer ofta ligger helt outnyttjade om som-
rarna i hans hemmahamn i Malmö. Och det 
är likadant i flera andra svenska hamnar. 

– Det är vanvettigt att löpande betala 
mycket för att äga en stor båt och lägga 
mycket tid på underhållsarbete om båten 
knappt används. Orsaken är att de flesta 
inte har förändrat sitt båtägande efter beho-
ven i olika livsfaser, konstaterar Jörgen 
Book.  

Fundera över alternativ
Om en båtägare inte använder sin moderna 
båt, kanske på över 30 fot, mer än för två till 
tre veckors segling per år bör denne nog se 
över andra alternativ, menar han. 

Att justera sitt ägande efter sina behov, 
förutsatt att båtägaren vill fortsätta med 
båtlivet, kan handla om till exempel att byta 
till en betydligt billigare och mindre båt, att 
bli medlem i någon båtpool eller att investe-
ra i en charterbåt. 

– Jag och min fru har själva hamnat i fäl-
lan att inte använda vår stora segelbåt till-
räckligt för att motivera ett ägande. Däre-
mot gjorde vi något åt saken, säger Jörgen.   

Jörgen har en familj med tre barn som var 
små på 1980-talet. Man valde då att bygga 
en 34-fots segelbåt för att hela familjen skul-

le kunna njuta av båtlivet 
i södra Sverige. 

– Men när barnen blev tonår-
ingar ville de inte följa med lika 
ofta. Vi konstaterade att båtlivet hade 
varit en fantastisk tid men att det nu fanns 
andra behov. Det var därför dags att sälja 
båten, säger Jörgen Book.

Redan en månad efter båtförsäljningen 
insåg familjen att båtlivet inte alls var över 
för deras del. Däremot ville de prova på att 
segla på varmare breddgrader. År 2003 in-
vesterade de genom Navigare i en fabriksny 
Bavaria som charterbåt i Grekland. 

– Vi seglade flera veckor om året i den 
grekiska övärlden och våra vuxna barn ville 
följa med igen. Ibland var våra bekanta med 
under seglatserna, berättar Jörgen.

Valde nytt koncept
Efter avtalstiden med charterbolaget ville 
familjen ta hem båten till Sverige: 

– Syftet var att segla både på västkusten 
och i Stockholms skärgård. Det senare hade 
vi inte gjort tidigare, säger han. 

På hösten 2007 seglades båten från Grek-
land till Slovenien. Därifrån transportera-
des den med lastbil till Greifswald i norra 
Tyskland. Där mastade de på och seglade 
hem Bavarian till Sverige. 

De första åren tillfredsställde båten fa-
miljens behov av att segla på hemmaplan 

igen. Men 
efter några 
år användes Ba-
varian bara någon 
vecka per säsong.  

– I stället för att fortsät-
ta att ha båten outnyttjad bör-
jade vi syna våra nya behov, säger 
Jörgen. 

Hela familjen längtade till garanterad 
värme i både luft och vatten i Medelhavet, 
men ville också se mer av världen än att 
bara segla. I höstas valde de åter charterfö-
retaget Navigare, denna gång i Kroatien. 
Dels för att investera i en Jeanneau Sun 
Odyssey, dels för att företaget hade börjat 
erbjuda det nya konceptet Holiday Pro-
gram: 

– Nu kan vi under ett år till exempel segla 
några veckor på olika destinationer och un-
der andra veckor bo i en stuga i fjällen/Al-
perna eller i ett hus i Toscana eller på Mal-
lorca , säger Jörgen. F
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Yacht Member innebär att en person 
investerar i en fabriksny Bavaria 34 

eller Bavaria 37 som placeras vid 
Bullandö, centralt i Stockholms 
skärgård, eller Henån på Orust.

SEGLA BILLIGARE PÅ HEMMAPLAN 

 B avariakonceptet Yacht Member ska 
ge seglare tillgång till ett enkelt och 
prisvärt båtliv i Sverige. I alla fall om 

du har möjlighet att segla till och från de 
stora hamnarna Bullandö i Stockholms 
skärgård eller Henån på Orust. 

Yacht Member innebär att en person in-
vesterar i en fabriksny Bavaria 34 eller Ba-
varia 37 som placeras i någon av hamnarna. 
Sedan får fem medlemmar i Yacht Member 
tillgång till en båt. 

– Drivkraften, både för investeraren och 
medlemmarna, är att de vill segla i svenska 
farvatten men har begränsat med tid att 
segla och underhålla båten, säger Marcus 
Lindqvist på Bavia Yacht.

En medlem i en Bavaria 34 betalar en in-
trädesavgift på 4 495 kronor och en med-
lemsavgift på 23 940 kronor per år. 

– Det är betydligt billigare jämfört med 
att hyra den modellen. På köpet slipper 

både investeraren och medlemmarna un-
derhåll, försäkring, sjösättning och upptag-
ning. Allt det där tar vi hand om, säger Mar-
cus Lindqvist.

Delas lika
Högsommarveckorna delas lika mellan 
medlemmarna i ett bokningssystem. I öv-
rigt är en bokningsperiod tre dagar, som tis-
dag–torsdag eller fredag–söndag. När en 
medlem har påbörjat den första dagen av 
sin bokning kan denne göra en ny bokning. 
Det finns ingen begränsning av hur många 
bokningar som kan göras. Investeraren får 
tillgång till båten i minst fyra veckor per år.

Fördelen för investeraren jämfört med att 
hyra ut en båt, menar Marcus Lindqvist, är 
att denne redan från början vet hur mycket 
pengar den tjänar genom medlemmarnas 
medlemskap.

– I Yacht Member är det bara av oss kända 

personer som använder båten och de har 
fått utbildning av oss i att använda den, sä-
ger Marcus Lindqvist. 

En charterbåt i Medelhavet kan hyras ut 
minst 20 veckor per år, menar Marcus Lind-
qvist. I svenska farvatten kan båten  hyras 
ut ungefär sex veckor. Dels med tanke på 
vårt klimat, dels om båtägaren i Sverige vill 
segla några veckor själv. Det gör att avkast-
ningen på en båt i Sverige inte alls blir lika 
hög som i Medelhavet.     

Enligt Marcus blir avkastningen för äga-
ren genom Yacht Member under tre år 22 
procent, uppdelat i kontant ersättning, lö-
pande underhåll, båtplats, upptagning och 
sjösättning. En ny Bavaria 33 kostar i sitt 
grundutförande 930 000 kronor.

Medlemskapet tecknas på ett eller 
två år 
– Majoriteten medlemmar är i 30–40-årsål-
dern, ofta barnfamiljer. Yacht Member är 
också ett bra sätt att prova om alla i familjen 
trivs på sjön. Vi har även medlemmar som 
tidigare har ägt båt men som tycker att vår- 
och höstrustningen börjar bli för betungan-
de, säger han.  

Många vill ha en modern segelbåt i Sverige men har inte 
råd eller tillräckligt med tid för segling och underhåll. 
Därför startade Bavaria ett koncept där flera delar på 
kostnaderna för en fabriksny segelbåt.  
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 E n årsavgift, en utbildning och ett sig-
nerat avtal. Det är i princip allt som 
behövs för att börja använda både 

motorbåtar och segelbåtar hos Saltsjöns 
Marinpool.  

– Att gå med i båtpoolen innebär inte nå-
got delägande i båtarna, utan vi erbjuder  
istället ett medlemskap. Medlemmen behö-
ver inte tänka på allt omkring som under-
håll, försäkring och service. Det tar vi hand 
om, säger Kim Lindström, som tillsammans 
med Pierre Görmarker startade Saltsjöns 
Marinpool 2011.

Hösten 2016 finns 45 medlemmar, förde-
lade på nio båtar i poolen, från den minsta 
öppna motorbåten Uttern S45 till segelbåten 
Hanse 315 och 25-fotaren Uttern D77. Båtar-
na i poolen byts ut senast efter fyra år. Alla 
båtar är färdigutrustade med till exempel 
gps, flytvästar och porslin. 

Det finns tre storleksklasser att välja på i 
Stockholmsområdet. Medlemskapet i till 
exempel mellanklassen Comfort kostar 
37 000 kronor per år.

– I Comfort får en medlem tillgång till se-
gelbåten Antila 27 och motorbåten Uttern 
D62 i Gustavsberg. Det går också bra att 
boka två likadana Uttern D62 i hamnarna 
vid Pampas i Solna eller på Rindö i Vax-
holm, säger Kim Lindström.

Comfortmedlemmarna kan även boka 
mindre båtar med det billigaste medlem-
skapet i kategorin Tender. Medlemmarna i 
den dyrare kategorin Premium får tillgång 
till de allra största båtarna. Premiummed-

lemmarna kan även boka båtar i Comfort 
och Tender. Varje båt kan maximalt ha fem 
medlemmar och det finns inget tak på anta-
let bokningsdagar: 

Det går att boka maximalt elva dagar åt 
gången. Efter denna period går det att boka 
båten under elva dagar igen. Det kan varje 
medlem göra hur många gånger som helst 
under en säsong, givetvis under förutsätt-
ning att båten är tillgänglig. 

– Nya medlemmar måste delta i vår navi-
gationsutbildning och praktisk båthante-
ring. Därutöver har vi ett avtal med olika 
villkor. Det handlar bland annat om att våra 
båtar inte får användas för tävling eller ut-
hyrning, säger Kim Lindström.

Om någon allvarlig skada skulle inträffa 
är båtförsäkringens självrisk för alla poo-
lens båtar 5 000 kronor. Vidare finns en för-
teckning med fasta  ersättningsbelopp om 

någon skulle förlora till exempel en fender 
eller ett ankare. 

Varje medlem ansvarar för att båten är 
städad vid återlämnandet. 

– För varje år ökar intresset. Vi siktar på 
att vidareutveckla konceptet så att medlem-
marna ska kunna hyra på fler ställen i Sveri-
ge än i Stockholmsområdet, säger han.

Ribbåtar i flera länder
Våren 2015 lanserade ribtillverkaren Agapi 
Boating konceptet Agapi Club. Det innebär 
att klubbmedlemmarna kan använda en 
Agapibåt i någon av hamnarna i Stockholm, 
Mallorca och Cannes. Agapibåtarna som er-
bjuds är 750, 800 och 950.   

Hittills har Agapi Club lockat ett trettiotal 
medlemmar: 

– Våra medlemmar vill ha ett bekym-
mersfritt, enkelt och roligt båtliv och inte 
äga en egen båt med allt vad det innebär. De 
vill kunna använda en Agapibåt med ett 
brett användningsområde och samtidigt ha 
tillgång till en likadan båt när de är utom-
lands, säger Sofi von Sivers Lindmark på 
Agapi Club.

Nautisk kompetens
Nautisk kompetens och erfarenhet är ett 
krav för ett medlemskap, som löper på två 
år. Varje medlem har obegränsade klubbda-
gar som kan bokas separat eller två dagar i 
rad med max två aktiva bokningar åt gång-
en. Klubbdagarna kan utökas med extrada-
gar mot en merkostnad.

Inträdesavgiften är 10 000 kronor plus en 
månadsavgift, beroende på Agapimodell. 
För att använda till exempel Agapi 800 kos-
tar det 3 500 kronor per månad. Då ingår 
underhåll, bryggplats, vinterförvaring, mo-
torservice och försäkring.

Både segelbåtar och motorbåtar efterfrågas 
hos Saltsjöns Marinpool, som byter ut sina båtar 
i flottan senast efter fyra år.

Modellen Agapi 800 är populär i 
Agapi Club, som hittills lockat ett 
trettiotal medlemmar.

DELA BÅT MED ANDRA 
Saltsjöns Marinpool erbjuder nio moderna båtar från 
öppna motorbåtar på 16 fot till en segelbåt på 32 fot i 
Stockholms skärgård. Agapi erbjuder båtpooler med 
ribbåtar på soligare breddgrader.  
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SPRÄNG KRAFT

Varje kall vinter är det flera 
båtägare som råkar ut för 
sönderfrusna ventiler  
eller genomföringar.  
Vi har tagit reda på 
hur frostspräng-
ningen går till och 
vad som skiljer 
ventilerna åt. 
TEXT OCH FOTO 
JOHANNES NORDEMAR
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SPRÄNG KRAFT
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Ej så utrymmeskrävande+
Spricker vid nedfrysning-

Skjutventil (Erlandsons)

Pris: 158 kronor

Skjutventiler säljs knappt längre. Nackdelen 
med skjutventiler är att det inte går att se om 
de är öppna eller stängda. Av utrymmesskäl 
kan det i vissa fall vara nödvändigt att an-
vända skjutventiler. Därför ville vi ta med en i 
testet. Denna är tillverkad i mässing CW617N. 
Tätning sker mässing mot mässing. Ventilen 
sprack i det första infrysningsförsöket.

Kulventil brons (Hjertmans)

Pris: 435 kronor

Kulventiler i brons används främst för att 
de står emot galvanisk korrosion bra. Det 
är dock viktigt att inte blanda olika metal-
ler. Tätningen runt kulan är av PTFE (tef-
lon). Bronsventilen var kraftigare i godset än 
mässingsventilerna och klarade en infrys-
ning utan att spricka. Vid andra infrysningen 
sprängdes även denna.

Något högre styrka än mässingsventi-
lerna+
Spricker vid upprepad infrysning-

 I 
nför det här testet har vi grubblat en 
hel del kring hur relevant det är att 
testa infrysning av kulventiler. För-
säkringsbolagen välkomnar vårt ini-
tiativ, medan några båttillverkare 

tycker att risken för frysning är överdriven. 
Att det sker skador på grund av att ventiler, 
genomföringar eller slangstosar går sönder 
under kalla vintrar, det är ett faktum som 
flera försäkringsbolag bekräftar. Samtidigt 
är det inget av försäkringsbolagen som an-
tyder att problemet är särskilt stort. 

Vad händer då om en ventil fryser? Går 
kulan sönder, eller är det huset som sprängs 
när isen expanderar? Ingen av de personer i 
båtbranschen vi pratat med har på förhand 
kunnat säga exakt vad som ska hända. Utan 
facit i hand var det faktiskt svårt att förutse 
resultatet. 

Vårt test visar att de kulventiler som är 
tillverkade i komposit eller rostfritt stål kla-
rar upprepad infrysning åtminstone tre 
gånger. De som är tillverkade i olika mäs-
singslegeringar sprängs vid ventilhuset re-
dan i första infrysningsförsöket, medan den 
ventil som är gjord i brons spricker vid and-
ra infrysningen. 

När en ventil fryser är det nästan alltid en 
olycka eller ett handhavandefel som ligger 
bakom. Det kan ske genom strömavbrott i 
en båt som ligger i vattnet vintertid eller om 
båtägaren glömt öppna ventilerna efter 
torrsättning och det samtidigt blir minus-
grader. Slutsatsen utifrån frystestet är att 
med kulventiler i rostfritt eller komposit är 
risken för en olycka i samband med ett 
handhavandefel mindre. Men Praktiskt 
Båtägande vill poängtera att en ventil aldrig 
är tänkt att frysas.  

Avzinkningshärdig mässing
Ytterligare en intressant sak som framkom 
under testet är materialvariationen i mäs-
singsventilerna. Fyra av fem granskade 
mässingsventiler är tillverkade i förnicklad 
mässing av legeringen CW617N. Samtidigt 
är övriga rördetaljer som ska monteras i an-
slutning till ventilen, exempelvis genomfö-
ringar, uteslutande i en annan legering, 
nämligen CW602N, avzinkningshärdig 
mässing som bättre står emot galvanisk kor-
rosion. 

Vi har kontaktat Erlandsons Brygga, 
Hjertmans och Seasea som säljer kulventi-
ler i förnicklad mässing CW617N. Alla åter-
försäljarna svarar att de har sålt samma typ 
av ventiler under mycket lång tid utan att 
uppleva några kvalitetsproblem. Samtidigt 
är övriga rördetaljer i deras sortiment i den 
avzinkningshärdiga mässingen. 

Biltema är den enda återförsäljare som 
använder den mer korrosionsbeständiga av-
zinkningshärdiga mässingen i sina billigas-
te ventiler. Däremot är ventilerna inte 

märkta i gjutningen, vilket kan orsaka en 
osäkerhet för konsumenten. Biltema svarar 
att de ska ta upp frågan med märkning hos 
sin leverantör och att de tycker att det är 
märkligt att de andra butikerna inte tillhan-
dahåller ventiler i avzinkningshärdig mäs-
sing. 

Motionera ventilerna
Vi har även kontaktat leverantören Na-
vinordic, som säljer kulventiler i både för-
nicklad mässing och avzinkningshärdig 
mässing till återförsäljare och båttillverka-
re i Norden. Navinordic bekräftar att det är 
skillnad i korrosionsbeständighet mellan 
CW617N och CW602N men att båda dessa 

varianter har så pass lång livslängd att kor-
rosion inte är ett problem i Sverige. Det som 
tar död på en kulventil är snarare att den 
inte öppnas och stängs regelbundet. 

Vi har även frågat några svenska båttill-
verkare vad de använder för material i sina 
kulventiler. Hallberg-Rassy använder sig 
uteslutande av avzinkningshärdig mässing 
och menar att rostfritt är överdrivet starkt 
och dyrt. Arcona Yachts använder sig främst 
av avzinkningshärdig mässing, men har 
även börjat använda kompositventiler. 

En intressant konsumentupplysning är 
att genomloppets diameter skiljer 20 pro-
cent mellan kompositventilen och övriga i 
testet, trots att alla säljs som 1-tumsventiler. 

Vi har vattenfyllt varje kulventil och sett till att 
det inte funnits luftfickor inne i ventilen. Sedan 
har vi stängt ventilerna och fryst in dem till -18 
grader. Kulan och den ena sidan av varje ventil 
har varit vattenfyllda. Den andra sidan har varit 
torr. Syftet har varit att efterlikna den situation 
som kan uppstå vid ett handhavandefel då bå-
ten torrsatts med ventilen stängd och det blir 
minusgrader utomhus. Samt att efterlikna situ-
ationen då en båt som ligger i vattnet vintertid råkar ut för frysning på grund av strömav-
brott eller liknande. I praktiken är det så klart alltid den svagaste länken som går sönder, 
vilket kan vara genomföring, slangstos, slang eller kulventil. 

Så gjorde vi testet
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Smidig+
Spricker vid nedfrysning-

Kulventil (Hjertmans)

Pris: 140 kronor

Den kulventil som var tunnast i godset är 
även den tillverkad i Italien. Handtaget är 
kortare än på övriga ventiler och den väger 
också mindre. Huset är förnicklat och tillver-
kat i mässingslegeringen CW617N. Tätning-
en runt kulan är av PTFE (teflon). Ventilen 
sprack i det första infrysningsförsöket.

Billigast+
Spricker vid nedfrysning-

Kulventil (Biltema)

Pris: 99,90 kronor

Den billigaste kulventilen i testet kommer 
från Biltema. Huset är förnicklat och tillver-
kat i den avzinkningshärdiga mässingsle-
geringen CW602N. Den är dock inte märkt i 
gjutningen. Tätningen runt kulan är av PTFE 
(teflon). Ventilen sprack i det första infrys-
ningsförsöket.

Kulventil (Erlandsons)

Pris: 126 kronor

Testets näst billigaste kulventil. Italientill-
verkad och märkt i gjutningen. Huset är för-
nicklat och tillverkat i mässingslegeringen 
CW617N. Tätningen runt kulan är av PTFE 
(teflon). Ventilen sprack i det första infrys-
ningsförsöket.

Billig+
Spricker vid nedfrysning-

Kulventil (Seasea)

Pris: 135 kronor

Kulventilen köpt på Seasea är tillverkad i 
samma fabrik som den från Erlandsons, men 
spaken är annorlunda. Huset är förnicklat 
och tillverkat i mässingslegeringen CW617N. 
Tätningen runt kulan är av PTFE (teflon). 
Ventilen sprack i det första infrysningsför-
söket.

Billig+
Spricker vid nedfrysning-

Kulventil rostfri (Erlandsons)

Pris: 335 kronor

Testets tyngsta kulventil är tjock i godset 
och tillverkad av syrafast stål AISI 316. Den är 
märkt med materialkvalitet i gjutningen. Tät-
ningen runt kulan är av PTFE (teflon). Ven-
tilen klarade infrysning tre gånger utan att 
börja läcka. Det är dock troligt att materialet 
försvagats.

Klarar infrysning tre gånger+
Tung-

Klarar infrysning tre gånger+
Tung-

Kulventil SS-316 (Biltema)

Pris: 199 kronor

Testets billigaste rostfria kulventil är tjock 
i godset och tillverkad av syrafast stål AISI 
316. Den är märkt med materialkvalitet i gjut-
ningen. Tätningen runt kulan är av PTFE (tef-
lon). Ventilen klarade infrysning tre gång-
er utan att börja läcka. Det är dock troligt att 
materialet försvagats.

BRA KÖP

»
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Modell Skjut-
ventil

Kulventil 
brons

Kulventil Kulventil Kulventil 
fullflöde

Kulventil Kulventil 
rostfri

Kulventil 
SS-316

Kulventil 
rostfri

Kulventil 
rostfri

Trude-
sign

Inköps-
ställe

Erland-
sons 

Brygga

Hjert-
mans

Erland-
sons 

Brygga

Hjert-
mans

Seasea Biltema Erland-
sons 

Brygga

Biltema Hjert-
mans

Seasea Seasea

Storlek 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum 1 tum

Pris 158 kr 435 kr 126 kr 140 kr 135 kr 99,90 kr 335 kr 199 kr 432 kr 355 kr 495 kr

Vikt 414 g 637 g 424 g 355 g 367 g 408 g 695 g 590 g 547 g 560 g 267 g

Material 
hus

För-
nicklad 

mäs-
sing

Brons För-
nicklad 

mässing

Förnick-
lad mäs-

sing

Förnick-
lad mäs-

sing

Avzink-
ningshär-

dig för-
nicklad 

mässing

Syrafast 
AISI 316

Syrafast 
AISI 316

Syrafast 
AISI 316

Syrafast 
AISI 316

Kompo-
sit/ny-

lon

Material 
tätning

PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Genom-
lopp

24 mm 24,5 mm 24,5 mm 23,5 mm 23,5 mm 24 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 24,5 mm 19,5 mm

Frysför-
sök 1

Sprängs Defor-
meras

Sprängs Sprängs Sprängs Sprängs OK OK OK OK OK

Frysför-
sök 2

– Sprängs – – – – OK OK OK OK OK

Frysför-
sök 3

– – – – – – OK OK OK OK OK

Betyg

Kulventil rostfri (Seasea)

Pris: 355 kronor

Seaseas rostfria kulventil är kraftig i godset 
och tillverkad av syrafast stål AISI 316. Den är 
märkt med materialkvalitet i gjutningen. Tät-
ningen runt kulan är av PTFE (teflon). Ven-
tilen klarade infrysning tre gånger utan att 
börja läcka. Det är dock troligt att materialet 
försvagats.

Klarar infrysning tre gånger+
Tung-

Kulventil rostfri (Hjertmans)

Pris: 432 kronor

Hjertmans rostfria kulventil är kraftig i god-
set men något lättare än de andra. Den är 
tillverkad av syrafast stål AISI 316. Ventilen är 
märkt med materialkvalitet i gjutningen. Tät-
ningen runt kulan är av PTFE (teflon). Den går 
att låsa i stängt och öppet läge. Den klarade 
infrysning tre gånger utan att börja läcka. Det 
är dock troligt att materialet försvagats.

Klarar infrysning tre gånger+
Dyr-

Trudesign (Seasea)

Pris: 495 kronor

Testets enda kulventil i komposit är tillverkad 
av armerad nylon. Den väger mindre än alla 
andra och både tätning och kula är av PTFE 
(teflon). Genomloppet är dock 20 procent 
trängre än i övriga ventiler, varför det kan vara 
nödvändigt att gå upp i storlek. Den går att 
låsa i stängt läge. Ventilen klarade infrysning 
tre gånger utan att börja läcka. Det är inte 
möjligt att avgöra om materialet försvagats.

Klarar infrysning tre gånger

Lätt
+

Dyr

Trångt genomlopp
-

BRA KÖP
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TILLBAKA TILL   MEDELTIDEN
Vadstena

I centrala Vadstena, alldeles intill Vätterns 
strand, ligger ett av Sveriges bäst bevarade 
renässansslott med en vallgravsbro som 
för tankarna till Robin Hoods äventyr. Kom-
mer du med egen båt erbjuds kajplats precis 
intill, även om du inte är av kunglig börd.
TEXT OCH FOTO MARTIN LEISBORN
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TILLBAKA TILL   MEDELTIDEN

Vadstenas siluett kännetecknas av 
klosterkyrkan, Rödtornet och slottet. 

Däremellan finns de gamla kvarteren med 
anor från medeltiden.»

RESMÅL  Inspiration
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 V 
adstena ligger mitt i södra Sve-
rige, med Vättern på sin västra 
sida och Östgötaslätten på den 
andra. Rakt söderut finns Jön-
köping och Visingsö, medan 

Göta kanal passerar strax norr om staden. 
Vadstena är därför ett attraktivt resmål, el-
ler idealisk avstickare, för många av de tu-
sentals båtfarare som färdas på Vätterns 
vatten varje år. Efter vårt besök står det 
klart varför det är så populärt.

För att ta sig till Vadstena måste färden 
först gå till Vättern, om du inte redan befin-
ner dig här. Vättern är Sveriges näst största 
sjö och en av de djupaste. Det finns inte 
många grund, men det är ändå viktigt att 
inte somna helt vid rodret. 

För vår del utgick färden från Karlsborg 
på Vätterns västra sida, vilket innebar en 

ost-sydostlig kurs rakt mot Vadstenaviken. 
Efter cirka sex distansminuter passerades 
ön Jungfrun på vår styrbordssida. Tankarna 
gick till haveriet som inträffade där för mer 
än 150 år sedan, då hjulångaren Eric Norde-
vall gick på grund och sjönk. 

Berättelsen förtäljer att fartyget en juni-
dag 1856 hade avgått från Vadstena med en 
last av brännvin från slottet. Väl ute på Vät-
tern lämnade kaptenen över befälet till lätt-
matrosen, som inte kände till att det finns 
ett grund på Jungfruns nordsida och styrde 
rakt på det medan kapten låg och sov. Far-
tyget gick på grund och sjönk efter två da-
gar. 

Vi vill inte upprepa detta scenario och 
håller oss på tryggt avstånd, närmare be-
stämt mitt emellan Jungfrun och grundet 
Illgrund, vilket hursomhelst är närmaste 

vägen. Sedan finns ett par tvåmetersgrund, 
utmärkta med prickar, utanför Vadstena 
hamn, men förutom dem är navigationen 
och inseglingen lätt.

Tre landmärken dominerar Vadstenas si-
luett från sjön – slottet, klosterkyrkan och 
ett rött torn som kallas Rödtornet; precis det 
vi ser, vilket bekräftar att vi kommit rätt. 
Strax till höger om slottet finns en pir med 
en vit fyr längst ut som ska passeras om styr-
bord, följt av en skarp babordsgir in i själva 
vallgraven. Gästhamnen ligger vid vall-
gravskajen, och det är en mäktig upplevelse 
att styra in i skuggan av slottet.

Vadstenas sevärdheter
Vadstena är en liten stad med stor mysfaktor 
och här finns mycket att se och göra. För be-
sökare bjuds ett rikt utbud av kultur, natur, 

I Vadstena ligger gästhamnen 
direkt bredvid slottet.

På väg över Vättern till Vadstena passeras ön Jungfrun med 

dess norra grundområde på betryggande avstånd. 

Missa inte en rundvandring på slottet. Guiderna, 
iförda tidsenlig klädsel, berättar mycket intres-
santa fakta från tiden då Vadstena slott bebod-
des av Sveriges kungar och drottningar. På bild: 
Sandra Jönsson, en av guiderna.

Vadstena klosterkyrka byggdes redan på 
1300-talet, har en brokig historia och är väl värd 
ett besök.
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På turisttåget kan man lära sig hur stadens 
namn bör uttalas.

restauranger och service. Men framför allt 
är det stadens historia som imponerar. Vad 
kan därför vara naturligare än att börja med 
ett besök på slottet?

Vadstena slott är fascinerande och vack-
ert att beskåda. Det byggdes som försvars-
anläggning av kung Gustav Vasa år 1545 ef-
ter att Dackefejden hade slutat med kung-
ens seger. När han gifte sig med Katarina 
Stenbock i stadens klosterkyrka hölls bröl-
lopsfesten här. Senare gjordes fästningen 
om till ett palats och på slottets tredje vå-
ning inrättades rikssalar och slottskyrka. 

Hela bygget stod klart under 1600-talets 

första hälft och var sedan populärt bland en 
rad andra kungligheter. Bland annat höll 
Gustav II Adolf riksdag här och drottning 
Kristina lät sätta upp en av landets första 
operor på slottet. Den sista kunglighet som 
vistades någon längre period på slottet var 
prinsessan Ulrika Eleonora, sedermera 
drottning, som 1716 fick besök av sin bror, 
självaste Karl XII, som just kommit tillbaka 
efter att ha fajtats vid Poltava och därefter 
tillbringat några år i Turkiet. 

Så många ur våra kungahus har bott i el-
ler gjort besök detta anrika slott. Men på 
1700-talet var eran som kunglig hemvist 

över och slottets salar blev bland annat da-
mastväveri och spritförråd. Idag finns 
landsarkivet i slottets östra halva, medan 
övriga delar är öppna för allmänheten att 
beskåda. 

Besökande bjuds idag på en fascinerande 
rundvandring med guider klädda i historis-
ka kläder. Det är till och med möjligt att få 
en spännande nattvandring genom slottets 
mörka källargångar, kusliga trapphus och 
rymliga salar. Med en av kungahusets un-
dersåtar som vägvisare och en ficklampa i 
din hand kan du uppleva historiens ving-
slag. 

Strandpromenaden längs Vätterns 
strand mellan slottet och klostret.

Runda fyren på piren och gå sedan 

rakt in i vallgraven. Där hittar du 

Vadstena gästhamn.

 »
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Klostret
Något annat som bör ses är definitivt Vad-
stena klosterkyrka. Bara vetskapen om att 
den har stått här sedan heliga Birgittas tid 
på 1300-talet är svindlande. Men redan in-
nan dess hade Vadstena haft framträdande 
bosättningar och sedan 1100-talet en ro-
mansk kyrka, vilket gjorde platsen till en 
anhalt på pilgrimsvandringarna till Trond-
heim, kanske en forntida variant av dagens 
turism? I mitten av 1200-talet byggde kung 
Valdemar Birgersson Bjälbopalatset på plat-
sen, ett palats som senare skänktes till Bir-
gitta som i sin tur lät bygga klostret alldeles 
intill. Båda byggnaderna står kvar ännu 
idag. Bjälbopalatset är museum och Sveri-
ges äldsta hus som inte är en kyrka.

Dock blev klostrets historia något brokig, 
eftersom det under 1500-talet konfiskera-
des och stängdes, först av Gustav Vasa som 
ju var protestant, och senare fullständigt av 

hertig Karl. Katoliker fick inte finnas i riket. 
Byggnaden blev sedermera använd som 
krigsmanshus, fängelse, förråd, kammar-
duksfabrik och lasarett. Sinnessjukhuset 
”Stora Dårhuset” låg här under en period 
och dessutom var det kronomagasin för 
statligt brännvin. Men slutligen, efter att re-
ligionsfrihet införts i Sverige på 1900-talet, 
kunde nunnorna återvända till Vadstena. 
Dock inte till klosterkyrkan, som nu ägs av 
Svenska kyrkan, utan till nya lokaler en bit 
därifrån. Hursomhelst, det är en impone-
rande byggnad med gravar, reliker och 
mycket annat historiskt intressant innehåll 
och väl värd ett besök.

Vår historiepromenad fortsätter genom 
stan, här finns mer att se. Rödtornet såg vi 
redan från sjön. S:t Pehrs kyrka från 
1400-talet stod här men revs på 1800-talet, 
så när som på dess klocktorn som nu kallas 
Rödtornet. Vadstena rådhus är också från 

1400-talet och Sveriges äldsta bevarade. 
Mittemot ligger Udd Jönssons hus från sen-
medeltiden och en bit norrut Mårten Skin-
nares senmedeltida hus med en bevarad 
riktig gammal privet, en av Sveriges mest 
fotograferade toaletter, från tiden långt 
innan vattenklosetterna.

Järnvägen är också kul att ta en titt på. 
Det är en museibana bestående av före detta 
Wadstena–Fogelsta Järnväg, som byggdes 
1874 och stängdes 1978. Idag erbjuds dres-
sinåkning och vissa dagar turer med ång-
lok. 

Vadstena, Vasstena eller Vassna
Ett av banans stickspår leder oss förbi även-
tyrsgolfbanan och tillbaka ner till hamnen 
och vår flytande farkost. Det är dags att be-
tala gästhamnsavgift och kolla toa, dusch 
och andra faciliteter. Så vi tar en pratstund 
med hamnkapten Jessica Petersson. Det vi-

– Vadstena är en liten pärla, det är väldigt fint, 
tycker hamnkapten Jessica Petersson.

En av Vadstenas skulpturer som för tankarna 
till medeltiden.

Rödtornet, klocktornet som blev kvar när S:t Pehrs 
kyrka från 1400-talet revs. Bakom tornet, där kyrkan 
tidigare stod, byggdes sedan en skola där kommun-
förvaltningen och turistinformationen nu finns.

Slottsväggens skulpturer vakar över vallgraven och gästhamnen.

 »
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sar sig att hon är väl insatt i Vadstenas histo-
ria och omgivningar och anser att det finns 
många bra anledningar att söka sig till sta-
den. Hon förklarar dessutom hur stadens 
namn ska uttalas.

– Vi som bor här säger ”Vasstena”, inte 
”Vad-stena”. Det är nog av tradition och 
namnet har under tiderna haft olika stav-
ningar, så det är nog därför. 

Jessica försäkrar mig dock om att jag 
trots mitt inledningsvis felaktiga uttal ändå 
är varmt välkommen till staden. 

– Det är tre stadier: de som aldrig bott här 
säger Vad-stena, när man flyttat hit blir det 
Vasstena, och när man blivit inbiten och 
bott här alldeles för länge säger man ”Vass-
na”, skrattar Jessica.

Jessica konstaterar att det finns många 
anledningar att besöka Vadstena och dessa 
sammanfattar hon i några få ord.

– Det är för att det är en liten pärla, det är 

väldigt fint. Och läget, speciellt att slottet 
ligger precis intill, det gör ju hela bilden, 
tycker jag.

Hamnen
Efter två dagar i Vadstena och lika många 
rundvandringar är vi böjda att hålla med. 
Hamnfaciliteterna är bra ordnade, om än 
något provisoriska vid tiden för vårt besök 
sommaren 2015. Då utgjordes servicehuset 
av några hopbyggda byggbaracker en bit in 
på kajen. Det såg inte snyggt ut men funge-
rade väl. I hamnavgiften ingick dessutom 
allt, inklusive dusch, el och tvättmaskin, 
vilket gjorde tillvaron lättare för en lång-
seglande sjöbusefamilj.

Vadstena har dock planer på att bygga 
nya och större lokaler till gästhamnen. Rit-
ningarna har gjorts av slottsarkitekt Per 
Rydberg och faller allt väl ut har Vadstena 
gästhamn snart en ny tvåvånings service-

anläggning med hamnkontor, servicefacili-
teter och servering i samma byggnad. Den 
kommer med sin magasinsliknande look i 
grånat trä att matcha den övriga miljön vid 
slottet, men får stora fönster utåt Vättern 
och balkong inåt hamnen. 

Jessicas högra hand heter Kenneth Jo-
hansson. Han är nu pensionär men har se-
dan många år tillbringat mycket tid i ham-
nen. Han kan det mesta om båtar och sedan 
åtta år tillbaka är det han som sköter om den 
gamla klassiska slottsbron över vallgraven. 
Bron står i uppfällt läge nattetid för att skyd-
da slottet mot inkräktare och fälls ner på 
morgonen. För de båtar som vill passera un-
der dagen gäller det att passa broöppnings-
tiderna, eller att ringa Kenneth. 

Det är dags att fortsätta på vår resa, och vi 
säger hej då till Jessica, Kenneth och Vadste-
na. Det var trevligt och hit vill vi komma till-
baka fler gånger.
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Vadstena

Stockholm

Göteborg

58°
27’

58°
26’

14° 51’ 14° 55’

Vadstena
Position: N 58°26,8’ O 14°52,9’
Djup: 2–2,8 meter
Service: Dusch, toa, tvätt, el, vatten, 
gasol, kafé, kiosk, latrin, båttillbehör, 
bensin och diesel
Missa inte: Vadstena slott och kloster-
kyrka
Hamnavgift: 210 kr inkl. el under hög-
säsong

Det finns mycket historiskt och kulturellt att se i 
Vadstena.

Kenneth Johansson är broöppnare i Vadstena 
sedan åtta år. Han ser till att besökare kommer 
in, men inga fiender. 

Bron över vallgraven på väg att öppnas så att en 
båt med plats längre in i vallgraven kan passera.

Det är storslaget, imponerade och samtidigt lite 
kusligt att gå omkring bland gravar, reliker, alta-
ren och jättelika orglar i Vadstena klosterkyrka.
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DE BYGGDE SIN  DRÖMBÅT
Adventure 55

Bo och Birgitta designade sin egen långfärds-
båt i aluminium och seglade 4 500 sjömil på 
ett halvår.
TEXT JOAKIM HERMANSSON FOTO BERTEL KOLTHOF & JOAKIM HERMANSSON

Adventure 55
Skrovlängd: 16,75 meter
Längd i vattenlinjen: 15,9 meter
Bredd: 4,8 meter
Djup: 1,4–3,05 meter
Vikt: 20 ton
Barlast: 6 200 kg
Storsegel: 88 kvm
Kutterfock: 30 kvm
Genua: 70 kvm
Gennaker: 240 kvm
Motor: Yanmar 110 hk 
Bränsle: 2 x 600 liter
Vatten: 2 x 1 100 liter
Nypris: Cirka 17 miljoner kronor fullut-
rustad, begagnad 9 miljoner kronor
Design: Bo Gummeson & Martin Menzer
Mer info: Adventureyachts.se
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 P 
å 1990-talet ritade och byggde 
Bo Gummeson en niometersbåt 
i aluminium. Efter den hade 
han och hustrun Birgitta Lid-
gren en helt vanlig Bavaria 37. 

De långseglade en hel del och idéerna om 
att kunna göra en ännu längre resa med se-
gelbåt växte sig successivt starkare. Det rät-
ta tillfället kom när Bo, som har mycket in-
dustrierfarenhet och har ägnat större delen 
av sitt liv åt motorer och hydraulik, sålde det 
bolag han ägde och drev. Den affären fri-
gjorde tillräckligt av både tid och pengar.

– Först hade vi egentligen tänkt bygga en 
båt bara för eget bruk, men så startade vi 
Adventure Yachts för att kunna producera 
båtar åt folk som oss själva, som ville ha 
hjälp att förverkliga sina egna tankar och 
idéer, berättar Bo.

Bo Gummeson fastnade för ett varv i 
Tyskland som är specialiserat på alumini-
um. Tillsammans med tyske Martin Menzer 
utformade han sedan ritningarna till det 
som skulle bli Adventure 55, en båt med ro-
bust aluminiumskrov.

– Under 50 fot blir för trångt om man ska 
segla långt och länge, medan mer än 60 fot 
är alldeles för svårhanterligt. 55 fot är en op-
timal storlek för ett par på långsegling, som 
en trerummare ungefär, resonerar Bo, och 
påpekar att de också ville ha plats för ett re-
jält jollegarage.

Najads snickare 
Att inredningen skulle vara svensk och ha 
Najadstuk visste han och Birgitta från bör-
jan, så det uppdraget gick till Orust Yacht-
service. Bolaget äger inte bara Najads gamla 

lokaler, utan har också flera av de duktiga 
inredningssnickarna från ”gamla” Najad 
bland de anställda.

– Den som har en Najad 505 eller 570 och 
tittar in i vår Adventure 55 känner garante-
rat igen sig, tror Bo.

Bortsett från ett par skott i för och akter 
är skrovet i Adventure 55 helt självbärande, 
vilket innebär att inredningen inte begrän-
sas utan kan placeras helt fritt. Bos och Bir-
gittas båt erbjuder en rymlig köksavdelning 
med lyx såsom diskmaskin och köksfläkt 
samt möjlighet att laga mat med både el och 
gasol. 

Köket hittar vi på babordssidan bakom 
nedgångstrappan, ett par steg ner från sa-
longen, med verkstad och motorrum ännu 
längre akterut. I det rena och snygga motor-
rummet finns gott om svängrum för att 

Waterkampioen Opnames van de voor de European Yacht of the Year 2015-2016 genomineerde 
boten in La Rochelle

I motorrummet finns gott om svängrum för att 
kunna serva båtens komplexa tekniska system.

Här i salongen är det ljust och luftigt tack vare de många glasrutorna, med sköna sittplatser i både 
separata fåtöljer och L-soffa.

I ägarhytten finns generös dubbelsäng, med 
varsin bokhylla och ett flertal garderober.
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kunna serva båtens komplexa tekniska sys-
tem, med elverk och hydraulik, watermaker 
och mycket annat. På andra sidan ned-
gångstrappan bor parets gäster i en hytt 
med väl tilltagen dubbelsäng, med en sma-
lare bädd eller hylla ovanför.

Hydraulisk köl
I salongen är det ljust och luftigt tack vare 
de många glasrutorna, med sköna sittplat-
ser i separata fåtöljer med ett litet kaffe- el-
ler cocktailbord emellan eller i den 
L-formade soffan runt det utfällbara mat-
bordet. Den kombinerade navigations- och 
skrivbordsplatsen långt förut på styrbords-
sidan erbjuder gott om plats, och Bos vurm 
för hydraulik märks speciellt i att den be-
kväma läderstolen svängs in och ut hydrau-
liskt med en knapptryckning. Längst förut 

bor ägarparet i en hytt med generös upp-
höjd dubbelsäng, med varsin bokhylla längs 
skrovsidorna och ett flertal garderober, 
samt förstås den privata toaletten. Den är 
minst lika stor som i många hem, givetvis 
med separat dusch, handdukstork och kom-
binerad tvättmaskin och torktumlare.

Den djupa T-kölen med bulb kan lyftas 
hydrauliskt i en trumma mitt i båten, något 
som minskar djupgåendet från 3,05 till 1,4 
meter. Perfekt i grunda svenska skärgårdar. 
I sittbrunnen finns uppfällbart bord, ett ut-
skjutande tak som ger skydd åt dem som sit-
ter på de längsgående bänkarna och dubbla 
rattar till de dito rodren. De funkar fint i 
alla lägen, utom möjligen vid manövrering i 
trånga hamnar.

– Man kan ju inte skicka propellerström-
men på rodren och svänga runt båten, utan 

det krävs fart framåt för att kunna styra, 
förklarar Bo Gummeson, som annars tycker 
att Adventure 55 är mycket lätt att hantera.

– I början var båten jättestor, men man 
vänjer sig fort. Med all hydraulik som hjäl-
per till är den faktiskt enklare att segla än 
vår gamla Bavaria 37, konstaterar han.

”För modernt”
I fjol bodde Bo och Birgitta ett halvår i båten 
och seglade 4 500 distansminuter till olika 
båtmässor för att marknadsföra sitt kon-
cept. Men några intressenter har i skrivande 
stund ännu inte nappat.

– Nej, problemet är att det är för modernt 
och nytänkande, folk har inte förmåga att 
tänka utanför lådan. Bara proffs som seglat 
mycket förstår vad det går ut på, och de har 
inte ekonomin, säger Bo.

I sittbrunnen finns dubbla rattar, uppfällbart bord och ett utskjutande tak som ger skydd åt dem som 
sitter på de längsgående bänkarna.

Bo Gummeson och Birgitta Lidgren flankerar 
segelmakaren Jussi Santonen från UK Syversen.

Den rymliga köksavdelningen är belägen på 
babordssidan, ett par steg ner från salongen.

Ägarhyttens toalett med separat dusch, hand-
dukstork och tvättmaskin/torktumlare.

Gästhytten har en väl tilltagen dubbelsäng, med 
en smalare bädd eller hylla ovanför.
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 B 
ayliners genombrott i Sverige 
ägde rum i slutet av 80-talet. Ka-
binbåtarna i Bayliners Ciera 
Sunbridge-serie, som 2155, 2455 
och 2855, gick som tåget. 

– På båtmässan Allt för sjön 1989 sålde vi 
hela 139 stycken Bayliner. Modellen 2455 
tilltalade de flesta. Lillasystern 2155 var för 
kort och hade inte alls lika bra sjöegenska-
per som 2455, säger Thomas Sandberg, som 
då var Bayliners återförsäljare på Force Ma-
rin i Stockholm. 

Kraftig marknadsföring i kombination 
med en svag dollar bidrog till köpsuget.

Nypriset för Ciera 2455 på mässan det året 
var 249 000 kronor. Det var ungefär 30 pro-
cent lägre än motsvarande skandinaviska 
motorbåtar, menar Thomas Sandberg. 

– Vi svenskanpassade modellerna innan 
de skickades till kunderna. Det monterades 
vhf:er för svenska krav, och oskyddade bat-
terier i motorrummen kapslades in med 
plastlådor, berättar han.

Men det fanns problem i framgångssa-
gan. Bayliner hann inte med efterfrågan. En 
del av monteringen lades på entreprenad 
hos underleverantörer. Men en del exem-
plar fick skrov som inte hade härdats or-
dentligt. Resultatet blev i slutet på 80-talet 
att båtarna såg ut att vara smittade med 
böldpest.

Motorerna i 2455 och andra modeller har 
varierat fram till tillverkningsstoppet 2010. 
I slutet av 1980- och början av 1990-talet 
köpte många USA-baserade motortillverka-
re upp motorbåttillverkare. Allt för att kun-
na få fart på motorförsäljningen. OMC för-
värvade Bayliner och konkurrenten Mer-
cruiser lade vantarna på Searay. 

Vid tillverkningsstarten 1984 hette mo-
dellen 2450. År 1987 ändrades namnet till 
2455 och bestyckades med OMC-motorer. 

Från 1990 ändrades namnet 
till 2651 för att badplattformen 
integrerades och räknades in i 
längden.  

Några år senare tog Bruns-
wick-koncernen, med Mer-
cruiser i sitt sortiment, över 
Bayliner och monterade in 
Mercruiser-motorer i model-
lerna. Omkring år 2000 kom 
modellbeteckningen Bayliner 
2455 tillbaka med rundare 
skrovdesign och annan interiör.   

Välplanerad 
Camilla och Thomas Pettersson har ägt sin 
trailbara Bayliner 2455 i sju år. Innan dess 
hade de Finsport 540 med utombordare och 
därefter dagbåten Reinell.

– Vi ville ha något större och nyare. Vi föll 
direkt för en 2455 byggd 2002. Dels på 

grund av att modellen är väl-
planerad, dels för priset. Vi be-
talde 240 000 kronor, drygt 
150 000 kronor lägre jämfört 
med motsvarande skandina-
viska modeller, säger Camilla 
Pettersson. 

Skicket på de begagnade 
2455:or paret tittade på skifta-
de. Några var pedantskötta, 
andra näst intill vrak.  

Ägarparets hemmahamn 
varierar. Ibland är det Mem 
vid in- eller utloppet till Göta 
kanal, ibland sjön Hunn som 
ligger vid Rejmyre i Östergöt-
land.  

– I skärgården utanför Mem 
är det svårt att finna lediga na-
turhamnar. Här i Hunn finns 

det gott om disponibla naturhamnar och 
det är varmare i vattnet, säger Camilla Pet-
tersson. 

Det finns gott om fisk i Hunn. Som gädda, 
abborre och ål. Och så fångar ägarparet 
kräftor i burar under sensommaren. 

Deras 2455 är den största fritidsbåten i 
den lilla småbåtshamnen, belägen någon 
kilometer norr om Rejmyre. 

TRYGG OCH PRIS VÄRD JÄNKARE 
Bayliner 2455 Ciera Sunbridge

Kabinbåten Bayliner 2455 Ciera Sun-
bridge passar ett par eller en liten 
barnfamilj. USA-båten är billig i drift, 
genomtänkt och sjösäker. 

Bayliner 2455 Ciera Sunbridge
Längd: 7,21 meter (7,32 meter)
Bredd: 2,44 meter (2,57 meter)
Djup: 1 meter (0,43 meter)
Deplacement: 1 950 kg  
(2 397 kg)  
Motor: Olika; Mercruiser, VP,  
OMC; bensin/diesel
Vatten: 49 liter  
Bränsle: 208 liter
Kojplatser: 4 inkl. bäddbara soffor
Konstruktör: Bayliner
Varv: Bayliner, USA
Tillverkningsår: 1984–2010
Antal tillverkade: – 
Pris begagnad:  
210 000–395 000 kronor
*Siffror i parentes avser modeller efter år 2000. 

THOMAS TRE TIPS 

1 Satsa på en 2455 
tillverkad efter år 

2000.

2 Välj gärna en 2455 
med en starka-

re motor, minst 260 
hästkrafter.

3 Titta på flera ob-
jekt om du är spe-

kulant. Skicken va-
rierar rejält. 

TEXT & FOTO JOHAN COOKE
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 T ack vare en bred överbyggnad, sma-
la skarndäck och höga fribord har 
konstruktören lyckats klämma in 

mycket på en begränsad yta.
– På grund av att all yta har utnyttjats 

maximalt finns det små möjligheter att göra 
egna förändringar. Det enda som är uppda-
terat interiört är ett kylskåp och en avlast-
ningshylla längst in i mittkabinen, säger 
Thomas Pettersson.

Thomas och Camilla är nöjda med upp-
lägget, som har allt de kan önska sig:

– Interiören är optimal för oss som är ett 
par. Vi kan komma ut på sjön snabbt och 
övernatta bekvämt. Bayliner 2455 passar 
också en liten barnfamilj. Båten är billig att 
äga och driftsäker, säger Thomas. 

Fyra personer kan samsas inne. Då får två 
sova i förpiken och två i mittkabinen under 
sittbrunnen. 

Bayliner 2455 och storasystern 2855 till-
verkade efter millennieskiftet känns snarli-
ka, bortsett från att 2455 är trängre förstås. 
Gemensamt är en inredning som amerika-
ner gillar. 

Ovanför V-kojen finns en taklucka som 
packning kan skickas igenom. Innerväggar-
na är klädda med en beige heltäcknings-
matta för att öka mysfaktorn. Mattorna 
täcker även durken och vissa moduldelar i 
kabinen. 

Tak, dörrar och delar av väggarna bryter 
av i vitt. Fyra långsmala ventiler ger hyfsat 
med ljusinsläpp.

Iläggsskivan och sovdynan i V-kojen går 
att lyfta bort för att placera ett matbord i 
mitten. I modell 2855 finns det istället en di-
nette om styrbord, där toasektionen i 2455 
är placerad. 

Utefter babordssidan i Thomas och Ca-
millas båt finns en liten pentrymodul som 
täcks av ett ljust trälaminat. Modulen inne-
håller ett infällt tvålågigt el/spritkök och 
diskho. Intill står en mikrovågsugn som kan 
användas när landströmmen är inkopplad. 
Kylskåpet är infällt i modulens nedersta del. 

– Att pentryt är placerat i kabinen är okej 
eftersom ingången intill gör att matoset 
ventileras ut, säger Camilla Pettersson.  

Akter om pentryt finns mittkabinen, pla-
cerad på tvären under sittbrunnen.

– Genom åren har vi inte behövt åtgärda 
eller laga något, varken inne eller ute. Men 
vår- och höstrustning som service, polering 
och vaxning har vi självklart gjort, säger Ca-
milla.

Interiören i 2455 är den gängse för Bayliners Ciera-serie. 
På en tajt boyta finns allt en liten besättning kan begära 
av en 26-fotare.   

Tajt med extra allt
Interiör
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Bild för bild
1 USA-inspirerat. V-kojen kan förvandlas till en 
matplats.
2 Nedgången är placerad mellan solsoffan och 
förarplatsen om babord.
3 Vid nedgångstrappan är ståhöjden 1,90 meter.
4 Smart. Varje trappsteg erbjuder förvaring. 
5 Toalettutrymmet är helt i plast och har dusch.
6 Kabinens fyra ventiler ger hyfsat med ljusin-
släpp.
7 Mittkabinen finns under sittbrunnen och 
erbjuder fullängd. »
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 U SA-båtar är byggda för att lägga till 
med aktern först. Camilla och Tho-
mas gör tvärtom. Pulpit i fören är in-

te ivägen när jag svingar mig upp ombord. 
Passagen till sittbrunnen sker på fördäck, 
och sedan via en öppningsbar mittruta intill 
förarplatsen. Att promenera på de smala 
skarndäcken är i princip omöjligt om man 
inte är en balanskonstnär. 

Sittbrunnen är väldisponerad men känns 
en smula trång om det är fler än tre vuxna 
som ska röra sig där. 

Förarplatsen med en stol om styrbord är 
praktisk men liten. Runtom-sikten är ut-
märkt. På babordssidan finns exteriörens 
ess – en rymlig L-formad solsoffa i vit galon. 

Långsoffans L-ände fungerar som en mat-
bordssoffa i aktern. På andra sidan matbor-
det, utefter aktersargen, finns den andra 
tvåsitssoffan. Fyra vuxna kan samlas kring 
matbordet, men då blir det trångt.  Passa-
gen till den integrerade badbryggan sker ge-
nom en öppningsbar dörr i sargen. 

Sjön Hunn ligger lugn när Camilla och 
Thomas kastar loss vid sin lilla flytbrygga. 
Ett stenkast bort passerar en liten flotte 
med ett uppdukat långbord. En handfull 
människor på flotten vinkar glatt till oss. På 
andra sidan strandlinjen skymtar fler möb-
lerade flottar som ligger förtöjda intill ham-
nen. 

På öppet vatten gasar Thomas på. Under 

sittbrunnsdurken spinner en 5-liters bensin-
Mercruiser på 245 hästkrafter. Marschfar-
ten är drygt 21 knop och toppfarten 32 knop. 

– Motorn är tämligen bränslesnål, och 
drar i snitt 1,5 liter per sjömil. Nackdelen är 
att det tar för lång tid innan vi når planings-
tröskeln, som är 17 knop. Framför allt om 
båten är semesterpackad. Om jag ska byta 
motor framöver blir det i så fall en större 
med 260 till 300 hästkrafter, säger Thomas 
Pettersson. 

Då skulle Thomas nog investera i Duo-
prop. Det innebär dubbla, motroterande 
propellrar som ger ett ordentligt grepp för 
att skapa dragkraft, rak och exakt riktning 
samt snabbare acceleration vid planing.

Båten ligger lätt efter planingströskeln 
och hon tar girarna bra på Hunn, som har 
många öar och ringlar sig runt i drygt 20 ki-
lometer. Naturen omkring påminner om 
skärgårdarna på ostkusten.

Sittbrunn för soliga dagar 
Sittbrunnen är välplanerad, men svängrummet är be-
gränsat för fler än tre personer. Trivsammast är den L-
formade solsoffan. 

Exteriör



   47PRAKTISKT BÅTÄGANDE

KLASSIKERN  Inspiration

NR 11, NOVEMBER 2016

Bild för bild
1 Trångt men välplanerat i sittbrunnen, som kan 
täckas med ett stort kapell. 
2 Den L-formade solsoffan är ett lyft för sitt-
brunnen.
3 Vid förarplatsen finns integrerade trappsteg 
för att kunna kliva till eller från fördäcket. 
4 Skarndäcken är för smala för att gå på.
5 Under huven finns en 5-liters bensin-Mercrui-
ser på 245 hästkrafter. 
6 Nedgången täcks av olika luckor. 
7 Camilla och Thomas är på väg till ett av flera 
smultronställen i sjön Hunn.  

7

2 43

65

»
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Bayliner 2855 Ciera 
Sunbridge
Längd: 8,74 meter
Bredd: 3,20 meter
Djup: 0,60 meter
Deplacement: 3 320  kg 
Motor: Olika; Mercruiser, VP, OMC; bensin/
diesel 
Vatten: 150 liter  
Bränsle: 380  liter  
Kojplatser: 6 inkl. bäddbara soffor
Konstruktör: Bayliner
Varv: Bayliner, USA
Tillverkningsår: 1983–1993, 1994–2012
Pris begagnad: 150 000–425 000 kronor

290 Sea Ray  
Sundance 
Längd: 9,65 meter
Bredd: 3,10 meter
Djup: 1 meter
Deplacement: 4 762 kg 
Motor: Mercruiser 4,3 l, 5,0 l, 5,7 l EFI/MPI; 
Bravo 2- eller Bravo 3-drev; V8
Vatten: 105 liter
Bränsle: 491 liter 
Kojplatser: 4–6
Konstruktör: Sea Ray
Varv: Sea Ray, USA
Tillverkningsår: 1995–2008
Pris begagnad: 189 000–350 000 kronor.

Rinker 270  
Fiesta
Längd: 9,26 meter
Bredd: 2,78 meter
Djup: 0,90 meter
Deplacement: 3 360 kg
Motor: Mercruiser 250 hk 5,7 l 
Toppfart: 32 knop 
Vatten: 124 liter
Bränsle: 378 liter 
Kojplatser: 4 
Konstruktör: Rinker
Varv: Rinker, USA
Tillverkare: Rinkerboats, USA
Pris begagnad: 280 000–310 000 kronor 

”STARKT SKROV  
MED DETALJBRISTER”
 S tark uppbyggnad, bra sjöegenskaper 

och prisvärd. Men se upp för gamla 
motorer och klena detaljer. Det är båt-

besiktningsmannen Stephan Birkes första 
spontana omdömen om Bayliner 2455. 

– Bayliners miss är att de använder sam-
ma modellbeteckning under mycket lång 
tid. Det är ofta stora kvalitetsskillnader och 
olika utföranden mellan de första exempla-
ren och de sista i en modellserie. Det är som 
två helt olika båtmodeller, säger Stephan 
Birke.

Nyare Bayliner 2455 från 2000 och framåt 
har ett modernare, rundare skrov och lång-
smala ventiler på överbyggnaden.

– Fördelen med både äldre och nyare 2455 
är att modellen har ett starkt skrov och bra 
sjöegenskaper och är prisvärd om den hål-
ler ett bra skick, säger Stephan Birke.

Nackdelen med både nyare och äldre mo-
deller är att stagen till det öppningsbara 

fönstret intill förarplatsen är för klena. Det 
innebär att stagen kan gå sönder om någon 
lutar sig mot fönstret.

Såväl gamla som nyare 2455 är konstrue-
rade för att förtöja med aktern först. 

– Skarndäck ombord saknas i princip. 
Därför är det svårt att förtöja eller frigöra 
båten. Därtill är förtöjningsknaparna klena, 
säger Stephan Birke. 

Om du är spekulant på en äldre 2455 ska 
du inspektera peket och badbryggan, som 
är tillverkade av plast. Dessa delar kan ha 
sprickor på grund av att tidigare ägare till 
exempel kört emot bryggor. Vidare kan ru-
tor läcka och toaslangarna i äldre modeller 
avger i regel dålig lukt.

– Som vanligt är det A och O att syna sta-
tus på motor och drev, framför allt de äldsta 
2455. På en gammal modell ska motorn vara 
utbytt, säger Stephan Birke. 

På grund av att Bayliner är uppbyggda av 

tjock plast i skrov och moduler är båtarna 
svåra att reparera från insidan efter en 
grundstötning. 

– Limmade heltäckningsmattor, både i 
gamla och nyare modeller, är inget jag re-
kommenderar, säger Stephan Birke. 

Som spekulant ska du kontrollera båtens 
historik. Många Bayliner har varit privatim-
porterade. Några har lagats efter orkanska-
dor i USA för att exporteras. Vid några till-
fällen har sedan svenska varv hittat sand i 
skotten under repa-
rationer.  

– Köregenskaper-
na är mycket goda 
och trygga. Men 
2455 kan i hamnar 
och hårt väder upp-
träda som en smör-
klick i en het stek-
panna, säger han.

Om man inte väljer en Bayliner 2455, vad väljer man då?

Besiktningsmannen Stephan Birke om Bayliner 2455

F
O

T
O

: 
R

O
L

F
 P

Å
U

L
A

N
D

E
R



Jag beställer:

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

st.  Kulör – Svartvit motorhistoria i färg för bara 299 kr.

Frakt- och fakturakostnad tillkommer med 39 kr per bok. 

CLASSIC 
MOTOR 
BETALAR  
PORTOT

Egmont Publishing AB
SVARSPOST
205 831 60
208 00 Malmö

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst till 2016-03-31 och endast inom Sverige. Egmont Publishing AB, nedan benämnd Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och 
lämna erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PuL, personuppgiftslagen. Genom att du lämnar 
dina personuppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. Samtycket är giltigt till dess du återkallar det och upphör inte på annat sätt. För mer information om villkor 
och din ångerrätt, se www.dintidning.se/villkor

KULÖR Svartvit motorhistoria i färg

Upplev hur historiska bilder får nytt liv i den färgprakt som rådde vid fototillfället 
i den fantastiska boken Kulör – svartvit motorhistoria i färg. 

Över 300 gamla svartvita foton från 1900–1969 har noggrant färglagts av den 
veteranbilskunnige journalisten och fotografen Anders Tengner. Till varje bild hör 
en text som är lika underhållande som informativ. Dessutom berättas hela den 
svenska motorhistorien. Temat är motor, trafikmiljöer och bilism, men bilderna 
skildrar i stor utsträckning även samhällets utveckling under sex decennier. Det 
här är en riktig nostalgikick! 

Kampanjpris!

299:- 
Ord. pris 339 kr

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!
Beställ enkelt på: shop.classicmotor.se/kulor299

256
SIDOR!
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 D 
et var en solig dag förra som-
maren. Jag styrde in båten i 
marinan för att fylla på min 
tomma dieseltank. Ensam om-
bord funderade jag på hur jag 

skulle lyckas lägga till på det begränsade ut-
rymmet bakom en segelbåt som redan låg 
där, då en man plötsligt uppenbarade sig på 
den andra båten och frågade om han kunde 
hjälpa till. 

– Visst, det var ju snällt, sa jag och kastade 
tamparna till honom som brukligt är.

Det var bara en sak. Den hjälpsamme 
mannen lade fast och knöt knoparna med 
fötterna! Det visade sig vid närmare betrak-
tande att han inte hade några armar. Men 
snabbt och smidigt gick det. Med bara fötter 
och tår. Medan jag stod förbluffad och mål-
lös. Jag hade träffat Patrik Norström  – en av 
västkustens trevligaste och samtidigt ovan-
ligaste seglare. I somras träffades vi igen i 
Långedrag och tog en segeltur med hans 
båt.

Föddes utan armar
Patrik seglar både i tävling och för avkopp-
ling. För det mesta kring Göteborg, men han 
har även tagit sig till England och tillbaka 
och kappseglat i Amerika. Till vardags job-
bar han som egenföretagande designer och 

är dessutom konstnär. Men han föddes utan 
armar, en fosterskada utan någon speciell 
orsak.

– Shit happens. Det händer cirka en gång 
om året i Sverige, berättar 
Patrik.

Att växa upp utan armar 
var inte lätt. Patrik tänkte 
inte så mycket på det själv 
utan lärde sig att göra det 
mesta som alla andra kun-
de göra, inklusive att cykla 
och åka skidor. I början an-
vände han hjälpmedel men 
tröttnade senare på krång-
lande proteser och lärde 
sig successivt att klara av 
livet utan dem. Och intres-
sena var många.

– Under skoltiden och 
framåt var det sportbilar, 
dragsters, motorer och 
motivlack som gällde. Och 
så ville jag rita egna bilar. 
Men jag var hemskt rädd 
för vatten.

Efter fyraårigt tekniskt 
gymnasium gick Patrik vi-
dare till konstcollege i 
USA. 

– Jag sökte och kom in på Columbus Col-
lege of Arts and Design i Ohio, och hade 
några år senare en Bachelor of Fine Arts-ex-
amen, följt av en bildesignutbildning i De-
troit. 

Segling
Tillbaka i Sverige blev det ett antal olika ar-
beten inom design. Patrik träffade sin bli-
vande sambo, fick barn och skaffade hus. 
Vid sidan om designjobben fortsätter även 
konstintresset och Patrik målar med kol, 

olja och akvarell med 
mycket marina motiv. 

Men hur kom seglingen 
att ta plats i Patriks liv? Det 
var ju inget han var upp-
växt med. Och i hemsta-
den Borås finns varken hav 
eller större sjöar. Enligt 
egen utsago var han dess-
utom väldigt rädd för vat-
ten under uppväxten. Sva-
ret är att några goda vän-
ner hade båtar som han 
följde med ombord på 
ibland. Och dessa båtturer 
fick honom på kroken. 

– Det kändes spännande 
och lyxigt att vistas i båt-
miljö. Båtfolk hälsade, var 
trevliga och hjälpsamma. 
Ingen sand mellan tårna. 
Jag gillade att det var rent 
och inte lerigt, en bra miljö 
att vara handikappad i.

De positiva intrycken 
ledde till Patriks första 

Patrik Norström, 
seglare 
1966 Föddes.
1970 Började teckna.
1986 Gick ur 4-årig teknisk.
1988 Sålde första egenmå-
lade konstverket.
1990 Tog Bachelor of Fine 
Arts, Columbus College of 
Arts and Design, Ohio, USA, 
och började jobba på Elect-
rolux.
1994 Köpte första egna bå-
ten.
2002 Tog utsjöskepparex-
amen.
2008 Köpte en Maxi 1060 
och seglade till England och 
tillbaka.
2011 Började tävlingsseg-
la. Bland annat Tjörn Runt 6 
gånger.
2014 North American Chal-
lenge Cup i Chicago.

 SEGLING PÅ 
EGEN FOT

Mot alla odds

Segling kan vara knepigt för vem som helst. Att 
kasta loss, lägga till, hissa segel, göra fast och 
slå knopar. Patrik Norström gör allt det på egen 
hand – utan vare sig armar eller händer.
TEXT OCH FOTO MARTIN LEISBORN

 »
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Segling på egen fot. Patrik Norström 
framför sin Maxi 1060 själv när det 
behövs, utan hjälp av varken armar 
eller händer. SEGLING PÅ 

EGEN FOT
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båtköp, en gammal Getterökoster av trä 
från 1927. 

– Då fick jag lära mig konsten från början. 
Motorn, en bensindriven Vire 66, krånglade 
och startade bara när den själv ville. Så jag 
blev tvungen att lära mig segla.

Familjen var inte heller motvillig till det 
nya intresset och snart satt de alla i samma 
båt.

– Min sambo ville också lära sig, så hon 
följde med. Och hon kunde koppla av till 
sjöss, till och med somna när vi seglade, till 
skillnad från mig som fortfarande var så 
rädd att jag inte kunde få isär tänderna för 
allt som kunde hända, skrattar Patrik. 

– Vi hade även med oss vårt barn, sov över 
och lagade mat ombord men visste inte 
egentligen var vi var eller hur man skulle 
göra. Men jag lärde mig ändå hjälpligt och 
kunde ta oss från Varberg till Marstrand. 

Getterökostern var en bra start på båtli-
vet, men bara sex meter lång blev den snart 
för liten för den växande familjen. Efter ett 
par år blev det istället en Maxi 999, följt av 
ett antal hyrda båtar i olika storlekar. Slutli-
gen bestämde sig Patrik och familjen för att 
köpa en splitter ny Maxi 1060 som Najad-
varvet hade till salu.

Englandsresan
När den nya Maxin väl var i Patriks ägo och 

segelklar ringde varvet och frågade om han 
kunde tänka sig att hyra ut båten, segla till 
en mässa och visa upp den för deras räk-
ning. Patrik berättar om dialogen dem 
emellan:

– Ni kan hyra den med mig som kapten. 
Jag åker vart ni vill, sa Patrik

– Då utrustar vi båten för havssegling och 
så seglar du om fem dagar till Southhamp-
ton. Seglar du själv eller med besättning?

– Med besättning, svarade Patrik.
– Okej, då löser vi det, sa Najad och utrus-

tade båten med räddningsflotte, tre gastar 
och annat som behövdes ombord för seg-
lingen.

– Och så seglade vi till Southhampton, 
över Engelska kanalen. Det blåste något ko-
piöst och vågorna var högre än längden på 
båten, en fruktansvärd upplevelse och 
ofattbart för den som inte har gjort det själv. 
Dessutom två gånger, en gång på väg dit och 
en på väg hem. Det var höst och riktigt kallt 
när sittbrunnen blev full av vatten.

Englandsresan blev dock ett elddop. Efter 
ett par kurser blev det kappsegling av. Pat-
rik seglade först i handikappklass. Men då 
det visade sig svårt att hitta bra handikap-
pade gastar började han istället delta i van-
liga kappseglingar, både i jollar och i större 
båtar, något som bland annat tog honom till 
North American Challenge Cup i Chicago 
och till Tjörn Runt sex gånger, för att nämna 
några tävlingar.

Vinnarskalle och järnvilja
Vi pratar om vinnarskalle och järnvilja, nå-
got som Patrik uppenbarligen har, och han 
berättar om några av sina bekanta, som 
också är handikappade men kanske inte har 
samma driv att klara av svårare saker. En 
del ger upp när det tar emot, vilket gör att de 

Segling på egen fot. Patrik Norström fram-
för sin Maxi 1060 själv när det behövs, 
utan hjälp av vare sig armar eller händer.

Patriks valspråk:
– De flesta säger så här: Om man vill vara säker 
så ska man ha hängslen och livrem. När man 
har ett handikapp omger sig de flesta med 
hängslen, livrem och skyddsnät, men det funkar 
inte. Då lämnar själen dig. Då får du bo själv i din 
kropp. Och det är då du dör. Om inte jag får ut-
maningen, spänningen och ”Vad händer bakom 
nästa krök?”, då slutar jag andas. 

 »
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missar en hel del kul de annars skulle kun-
nat göra. Men Patrik har alltså ett annat sin-
nelag. 

– Det kan man ju lugnt säga. Ser jag bara 
någon annan båt framför mig så ska jag om. 
Min sambo säger att jag ska koppla av, men 
jag kan liksom inte få in det i huvudet. Att ge 
upp finns inte i min kartbild. Mamma och 
pappa sa att det inte gick att uppfostra mig, 
och jag har fått en son som är likadan. Men 
jag kan slå av det ibland och tycker det är 
helt okej att ta det lugnt, bryggsegla och ta 
en drink. Allt är inte tävling. 

Framtiden
Seglingen, och annat Patrik klarat av utan 
armar, har ibland gett honom uppmärksam-
het i media. TV4:s serie ”Mot alla odds ” 
ringde för några år sedan och erbjöd honom 
en plats i programmet. Patrik tackade i 
slutänden nej, eftersom tävlingen skulle sli-
tit onödigt mycket på hans redan hårt an-
strängda kropp.

– Vi som inte har armar eller ben är som 

en sportbil, har inte så många delar, och 
slits därför ut fortare. Vi bär Ica-kassen i 
munnen. Munnen är inte gjord för det, men 
vi har inte tid att göra på annat sätt. Jag seg-
lar med fötterna, tar barnen till skolan utan 
armar men med fötterna i skorna. Det sliter 
lite på kroppen, och kanske också på psyket. 

Patrik är stark och kan använda benen, 
fötterna och munnen till det som armar och 
händer annars skulle ha gjort. Men femtio 
år fyllda är kroppen inte längre purung. 
Och förra året tappade han en tand, så att 
dra upp seglen och skota hem focken med 
fall och skot mellan tänderna är inte längre 
så lätt som tidigare, om det nu över huvud 
taget kan sägas att det någonsin varit lätt. 
Själv tycker jag det kan vara tungt även med 
fungerande armar och händer. Så frågan är 
hur Patrik set på framtiden och vad han har 
för planer.

– Jag kommer att fortsätta med segling 
som avkoppling med stora båten. Jag har 
varit sliten men har vilat lite de senaste två 
åren, så det blir nog lite mer tävling också 

framöver. Och så vill jag stötta andra handi-
kappade som vill tävlingssegla, helst få 
igång en grupp i Långedrag. Dessutom har 
jag designat en ny rorkult jag vill testa.

Till andra handikappade
Patrik tycker fler handikappade ska börja 
med segling, han har ju själv klarat det utan 
armar. Han har även varit konferensledare 
för handikappföreningen och åker ut ensam 
med andra icke seglande handikappade på 
segelturer.

– De måste ”släppa sargen”. Vad väntar de 
på? säger Patrik och passar på att ge ett gott 
och uppmuntrande råd till andra i liknande 
situation.

– Segling är en sport för alla. Det är för-
hållandevis enkelt, inget buller, rent, miljö-
vänligt, coolt, och när man klarat det och 
lägger till tror man att man äger hela värl-
den. Det är en sådan underbar kick, och det 
är ju den man vill ha. Annars kan man ju 
hyra filmen om livet och bara se på när nå-
gon annan gör saker, men Gud vad tråkigt!

Även knapparna på elpanelen går att hantera 
med läppar och en skarp tunga.

Patriks mardröm är att falla överbord när han 
seglar ensam. Att ta sig upp utan armar blir inte 
lätt. Men tack vare att badstegen lutar på den 
negativa akterspegeln kan det gå, med lite tur.

Patrik under kappsegling.

Ett av Patriks konstverk i ett särtryck.Att förtöja och slå knopar med fötterna är ingen 
konst för Patrik.
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Bärbar brasa
Du eldar väl inte direkt på klipp-
hällarna? Tänk på att det krävs 
en ny istid för att återställa ska-
dorna. Den bärbara eldgropen 
Kamoto Openfire Pit är gjord i 
rostfritt pulverlackat stål och 
kan användas med kol eller ved. 
Den är hopfällbar, med vind-
skydd på sidorna och luftinsläpp 
på undersidan för effektiv för-
bränning. Bara att packa ihop 
och stuva i båten när du eldat 
klart. Finns i två storlekar.
Pris: 1 500 kronor och 1 700 
kronor
Mer info: www.primus.se

Spreja utan ansträngning
Använder du handjagad eller handpumpad sprejflas-
ka när du ska spruta något på båten? Prova en påfyll-
ningsbar sprejflaska i aluminium som fylls med tryckluft 
och önskat smörj- eller avfettningsmedel. Flaskan kan 
också användas till renblåsning med enbart tryckluft i. 
Sprejflaskan fylls på med hjälp av en vanlig bilventil och 
har ett kort och ett långt munstycke. Sprejflaskan Pela 
rymmer 650 milliliter.
Pris: 600 kronor
Mer info: www.verktygsboden.se

Kikare för fickan
Behöver du en kikare som är be-
händig men kraftfull, kanske 
kompaktkikaren Kowa Genesis 
22 kan passa. Den finns med 8x 
eller 10x förstoring och väger en-
dast 315 gram, eftersom kikarhu-
set är gjort av magnesium.  Den 
är vattentät och fylld med nit-
rogengas för att förhindra upp-
komst av imma mellan linser-
na. Synfältet är stort för en kom-
paktkikare, frontlinserna är vat-
ten-, fett- och smutsavvisande 
och kikaren uppges vara lätt att 
titta i, även med glasögon.
Pris: 8 000 kronor (8x22) eller 
8 400 kronor (10x22)
Mer info: www.focusnordic.se

Formsydd 
vintertäckning
Det är dags att täcka båten in-
för vintern. Biltemas formsydda 
båtpresenning smalnar av efter 
två tredjedelar av längden för att 
bättre passa skrovformen i fö-
ren, vilket minskar vindfång och 
slitage. Presenningen är gjord av 
glasfiberförstärkt, UV-stabilise-
rad lenoväv med svetsad kant-
förstärkning. Två storlekar finns, 
6 x 10 meter och 7 x 12 meter, och 
stroppar medföljer.
Pris: 900 kronor och 1 200 
kronor
Mer info: www.biltema.se

Musik på sjön
Creatives nya Muvo-högtalare är både damm- och, framför allt, vat-
tenavvisande enligt IP66-standarden. Ansluts till mobilen eller plat-
tan via bluetooth och uppges leverera en överraskande djup bas – 
ännu mer om två av dem kopplas ihop trådlöst. En mobilapp för fjärr-
styrning är på gång och högtalarna finns i olika färger och två storle-
kar.
Pris: 2 500 kronor och 2 750 kronor
Mer info: se.creative.com

Startbatteriet i 
form
Ett skiljerelä är ett bekvämt sätt 
att automatiskt separera för-
brukningsbatterierna från start-
batteriet när motorn inte är igång 
och ladda dem när den är det. 
Blue Sea-reläet fungerar med 
både 12 och 24 volt och kan han-
tera en laddström på 65 ampere. 
Reläet har en LED-indikator som 
visar aktuell status och går att 
panelmontera.
Pris: Från 840 kronor
Mer info: www.marinaman.se

Fixa teaken
Silver Teak från kanadensis-
ka Kanaboat består av två mil-
jövänliga produkter som är fria 
från syror och tensider och inte 
bryter ner teak. Clean rengör 
teak på djupet och Protect stär-
ker och mineraliserar den. Pro-
dukten uppges ge en silvergrå 
ton och en behaglig yta att gå 
på ett par veckor efter behand-
lingen.
Pris: 150 kronor
Mer info: www.watski.se

Nya prylar   
Anders Reuterswärd 
Frilansjournalist
anders.reutersward@praktisktbatagande.se 
Gräver fram nya heta prylar att ha i båten.

Elda inte på berget

Flaskan på plats
Outils Oceans vattenflaskhålla-
re är gjord för att placeras nära 
rorkult, ratt eller annan plats i 
sittbrunnen där du vill ha en flas-
ka till hands. Hållaren kan juste-
ras till rätt form för att hålla flas-
kan på plats. Den är tillverkad i 
material som är motståndskraf-
tigt mot fukt, saltvatten och UV-
strålar och är lätt och hållbar.
Pris: 225 kronor
Mer info: www.benns.se
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Motoreffekt 
bensin vs diesel

Hej! Jag har precis lagt handpenning 
på en båt, som mina båtgrannar avrått 

mig från att köpa, med anledning av en törs-
tig V8-bensinmotor. Båten är en Becker 30 i 
aluminium och motorn en Ford Comman-
der 460 med 340 hästkrafter och ett Volvo 
Penta 280sp-drev som gör ca 27 knop. Båten 
är 9 m x 3,2 m.

Idag har jag en båt från Boghammar som 
jag ska sälja. Den är ca 8,5 m x 2,8 m och ock-
så i aluminium. Motorn är en diesel Volvo 
Penta AQAD40B (165 hästkrafter och turbo) 
med Volvo Penta 280dp-drev. Båten gör ca 
25 knop.

Om man ska byta till en diesel, tänker jag 
att eftersom båtarna är ungefär lika stora, 
borde en diesel på 165–200 hk kunna funka? 
På forum sägs det dock vara alldeles för 
klent och att det bör vara närmare 300 hk 
även för en diesel.

Själva frågan: Skillnad i kraft diesel vs 
bensin? 
Om man idag har en 340 hk bensinare och 
vill byta till diesel, hur ska man tänka på an-
tal hästkrafter? Idag maxar den ca 27 knop 
med ett Volvo Penta 280sp, men max är inte 
så viktigt, ca 20 räcker. Skulle en diesel på 
ca 165 hästkrafter kunna räcka till?

Likaså, bensinaren: tankar om vilken 
bensin den bör köras på och förbrukning, 
och om det är värt ett byte eller ej?

Tack på förhand! 
Andreas

Hej Andreas! Att gå från en stor (slag-
volym 7,5 liter) V8 på 340 hästkrafter 

till en diesel på 165 hästkrafter kommer 
att sänka toppfarten rejält, båten kommer 
troligen inte att komma upp i planingsfart. 
I de uppgifter jag hittar om Becker 30 med 
Volvos AQAD40-motor är toppfarten ca 16 
knop. Man kanske kan räkna med en marsch-
fart runt 12 knop med 165 hk diesel. 

Bränsleförbrukningen sjunker en hel del 
från V8, som kan dra 2–2,5 l/M (nautisk mil), 
till cirka 1–1,3 l/M för dieselmotorn. En V8 
kan köras på 95-oktanig bensin. På äldre 
motorer kan det ibland behöva tillsättas 
blyersättning. 

En modern dieselmotor på cirka 250–300 
hästkrafter och en slagvolym på cirka 4–6 
liter är jämförbar med din V8-motor, till 
exempel Volvos D6 eller möjligen D4 eller 
de äldre KAD44 eller KAD300. Med dessa 
motorer kommer du upp i samma toppfart 
eller kanske till och med lite högre fart med 
betydligt lägre bränsleförbrukning.

Nackdelen är inköpspriserna, som för 

dessa motorer är jämförelsevis högre. Ska 
du ha båten länge och kör långa sträckor kan 
investeringen med en ny dieselmotor mo-
tiveras, på sikt kommer bränslepriserna att 
stiga och med dieselns lägre förbrukning bör 
det gå att räkna hem bytet. Ett tips: Leta 
efter begagnade Volvo D6- eller D4-motorer. 
Alternativt kan du titta på nya FTP- eller 
FNM-dieslar, som bör passa din båt.

Lars Lundbladh
Praktiskt Båtägande

Vilket moment?
Hej! Många verkar ha problem med att 
få lös styrgaffeln på Volvo Pentas 290-

drev. Mitt problem är precis det motsatta. 
Jag har tryckt upp styrgaffeln i botten, satt 
en kil som mothåll och knackat ner styrar-
men så gott det har gått. Sen har jag fettat in 
gäng-orna på bulten och dragit den allt vad 
jag vågat, vilket är en tiotal mer Nm än de 50 
som rekommenderas för en M10-bult. Just i 
det läget är styrarmen stum. Styrgaffeln är 
varianten med splines på axeln.

En fråga är, med vilket moment ska bul-
ten dras? Gäller den standardiserade re-
kommendationen på 50 Nm eller törs jag 
dra mer?

En annan fråga är, är axeln konisk och får 
jag kanske inte in axeln tillräckligt mycket i 
armen innan jag drar fast den?

En tredje fråga är, om någon av delarna 
styrarm/gaffel är slitna, vilken är troligen 
den svaga länken eller är de jämnsvaga?

En sista fråga är, har du några andra tips 
på vad man kan göra? 

Tack på förhand! Anders 

Hej Anders! Oftast är problemet att 
axeln på styrgaffeln, som är i alumi-

nium, korroderat och behöver bytas ut. Det 
är ganska viktigt att styrarmen klämmer 
ordentligt runt axeln på styrgaffeln, annars 
kan man förlora styrningen på båten.

Det kan gå att såga upp spåret i styrarmen 
så att den försvagas något så att klämkraf-
ten runt axeln ökar. Detta kan dock medföra 
att styrarmen försvagas och går av, så ett 
visst mått av försiktighet måste iakttas. Of-
tast hjälper det inte att modifiera styrarmen. 
Då måste tyvärr styrgaffel och/eller styrarm 
bytas.  

För att undvika problemet i framtiden 
rekommenderar jag att regelbundet lossa 
styrgaffeln/armen och fetta om bussningar 
och gaffel samt byta tätningen mot skölden. 
Detta bör göras samtidigt som man byter 
bälgar, det vill säga cirka vart tredje år.

Lars Lundbladh
Praktiskt Båtägande

Motorstopp!
Hej Lars! Jag har en Vega med en Albin 
O21 som började bete sig konstigt un-

der senaste turen. Helt plötsligt dog motorn 
som om den fick slut på bensin, men bensin 
fanns det dock gott om.

Motorn startade igen som vanligt på tom-
gång men så fort gasen drogs på så dog den 
igen, om man inte mötte upp med choken 
när man gasade. Med choken i gick den att 
köra men dog istället när man la den i neu-
tral. Misstänker att något med bränsletill-
förseln har blivit galet. Några tips om var 
man ska börja?

Hälsningar, Adam

Hej Adam! Felet du beskriver beror 
antagligen på felaktig bränsletillförsel 

eller vatten i bränslet, men kan även vara 
relaterat till tändningsfel. Först och främst 
bör du kontrollera att du inte har vatten 
i bränslet. Har du ett bränslefilter kan du 
tappa ut bränslet i ett glas och se om det 
finns små pärlor av vatten –  om glaset står 
ett par timmar så skiktar sig bränslet och 
vattnet. Om du har vatten i bränslet är det 
enklast att tömma tanken och sedan fylla på 
nytt bränsle. 

Felet kan även bero på felaktig bränsle-
blandning. Du bör därför kontrollera luftinta-
get till förgasaren så att det inte är igen-
satt. Om förgasaren inte är rengjord på länge 
bör den tas isär, rengöras och blåsas ren med 
tryckluft. Kontrollera även luftintaget så att 
det inte är igensatt. Innan förgasaren åter-
monteras ska förgasarfoten kontrolleras så 
att den är plan och tät mot insugningsröret. 
Byt också förgasarfotspackning. Kontrollera 
även tändningen: gapet på brytarspetsarna, 
tändstift och tändkablar.

Instruktioner för Albin O21 hittar du här: 
www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/O11_
O21_inst_swe.pdf

Lars Lundbladh
Praktiskt Båtägande
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HAR DU EN FRÅGA TILL DR DIESEL?  
Mejla den till red@praktisktbatagande.se och märk meddelandet 
med ”Fråga Doktorn”. Han svarar dig per mejl så snart han kan.

Fråga Doktorn   

http://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/O11_O21_inst_swe.pdf
http://www.albinmotor.com/AlbinMotor/pdf/O11_O21_inst_swe.pdf
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KONTROLL PÅ TANKEN
Äger en LM 27 (liten motor-

seglare) med en inbyggd bräns-
letank på 90 liter. Liten man-
hålslucka och ingen bottenven-
til. För att undvika kondens 
och därmed vatten i tanken så 
fyller jag full tank på hösten in-
för vinterförvaringen. Gör av 
med 15–20 liter diesel på som-

maren. Kvar ligger ca 70–75 li-
ter diesel i år från år.

Dieseln är ju en färskvara 
som nu med vatten och slam 
bildar alger i tanken. Jag kan ju 
ej dränera från botten. Kan 
inte inspektera tanken genom 
det lilla manhålet. 

Att pumpa tanken tom varje 

höst, ca 70 liter diesel, är inte 
aktuellt. En dag kommer nivån 
av alger och vatten att sugas in 
i tilledningen till motorn, re-
sulterande i motorstopp. Det 
här känns inte bra!

 Vad göra? 
Satte in en 23 liters bränsle-

tank, Biltema 25-720, som 
spändes fast med spännband, 
Biltema 34-272. Kompletterade 
med 2 st. anslutningar från Na-
vinordic 13546, 151206 och 
151165, en för returbränsle och 
en för avluftning. Köpte 5 me-
ter slang, Biltema 52-466. Tog 
bort anslutningarna från den 
stora tanken och anslöt till den 
nya lilla tanken.

Kostnaden för tank, anslut-
ningar, slang m.m. är lägre än 
kostnaden för de ca 70 litrarna 
diesel, som jag nu har pumpat 
ur den stora tanken och använt 
till bilen. 

Nu har jag en liten tank som 
jag kan:

Se ned i att bränslet är rent.
Ta hem på vintern och ställa i 

ett tempererat utrymme.
Lätt att tömma vid behov (li-

ten hanterlig mängd). 
Nu känns det bra!

Hälsningar
Lasse Candler

Belöning:
1 000:-
Månadens 
praktiska 
båtägare 
är LASSE. 
Han 
belönas 
med ett 
present-
kort hos Erlandsons Brygga värt 
1 000 kronor och har härmed en 
plats i finalen då ”Årets praktiska 
båtägare 2016” utses.  
Har du ett tips? Mejla ditt tips till 
red@praktisktbatagande.se.

TÄVLINGEN 
SPONSRAS AV

Tips & trix   

Smart telefonverktyg
Hej! Här kommer ett tips till 

alla som vill förkovra sej i mör-
kernavigering och ha koll på fy-
rarnas periodisering. Ladda ner 
en ”metronom” i din smartpho-
ne. Det är en sån där apparat 
som musiker har för att få rätt 
tempo på låtarna med. Ställ in 

den på 60 slag/minut. Nu slip-
per du titta på en klocka eller 
gissa hur lång en sekund är – 
lyssna istället. Appen finns det 
flera sorter av och de är gratis i 
de flesta fall.

Lycka till!
Anders Jansson, Söderköping

Skydd för loggivare
Loggivaren (den med liten 

propeller som snurrar) är rätt 
utsatt för beväxning av havstul-
paner och annan marin växtlig-
het som hindrar den att snurra.

Jag funderade på om man 
kunde hindra detta på något 
sätt och upptäckte att om man 
hindrar ljus att komma på pro-
pellern så trivs inte havstulpa-
nerna.

Jag tillverkade ett litet lätt 
band av spinnakerduk med ca 1 
dm bredd som jag lägger runt 
båten när den ligger i hemma-
hamnen. Bandet ligger då över 
loggivaren och hindrar solljus 
att komma dit.

Bandet är 4 cirka meter långt 
med två tyngder nedtill på mit-
ten samt tampar i ändarna, som 
jag fäster i mantåget rakt ovan-
för loggivaren. Det tar cirka en 
minut att trä på och ta av ban-

det. Sedan har jag sytt in en va-
jer i kanten av bandet så det inte 
ska sno sig när jag trär på det.

Kostnad cirka 100 kronor för 
vajer och öljetter, då jag har an-
vänt spillbitar av spinnakerduk 

till bandet och tyngderna är två 
järnbleck som fanns hemma.

Mvh, 
Jörgen Sjögren

ÅRETS PRAKTISKA  
BÅTÄGARE 2016 
SKICKA IN DITT BÄSTA FIXARTIPS TILL  
REDAKTIONEN – TÄVLA OM 16 000 KRONOR!*
Under 2016 utser vi varje månad 
numrets bästa tip-
sare, som går vidare 
till den stora finalen 
i slutet av året. Priset 
delas ut i februari/
mars 2017. 
* Eventuell vinstskatt 
betalas av vinnaren.

TÄVLA OM  
16 000
  KRONOR!*

Har du ett tips som du vill dela med dig av?
Mejla ditt tips till red@praktisktbatagande.se. Skriv "Tips" i ämnesraden.



Boatyard Marina Equipment AB
Phone: +46 70 757 68 37

www.bymeq.se   ·   Mail: kontakt@bymeq.se

En unik båtlyft 
som möjliggör
lastning och 
lossning av
motorbåtar.

Båtlyft och båtbock

Vår nya 
fantastiska
båtbock,
flexibel bock 
i aluminium.

NYHET!

Återförsäljare till: Roodberg, Seaquip, SeaBoost, Easytec
HENSONS TVÄTT
Koppargatan 9, Lomma
Tel 040-41 26 36  

www.hensons.se   info@hensons.se

Dags att ta upp båten?
Vi har reservdelarna du behöver. I mer än 30 år har vi tillverkat och 

marknadsfört ersättningsdelar till motorer och drev.
- Impellrar
- Bälgsatser
- Avgaskrökar
- Drivremmar
- Pumpar
- Anoder

Kontakta oss för mer information 
Telefon: 031-45 61 00, E-post: info@frigus.se
Besök vår hemsida för produktinformation

www.frigus.se

- Cylinderfoder
- Bränslepumpar
- Packningssatser
- Filter
- Drevdelar
- Eldelar

Samt mer än 1300 andra artiklar
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En modern solid-state-radar är ett bra  
komplement till en plotter. Inte nog med  
att radarbilden är tydlig, installationen är 
busenkel, tack vare wifi. 
TEXT OCH FOTO JOHANNES NORDEMAR

MED KOLL  PÅ LÄGET
 Trådlös radar 

Praktiskt
 
GÖR DET SJÄLV 
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Den gamla radarn demonteras, inklusive allt 
kablage. Det var en hel del kabel.  

Bygeln monteras i en lämplig vinkel vid förar-
platsen.  

Testmontering med 12-tums multifunktionsdis-
play med inbyggd gps och wifi.

Kabeldragningen från displayen löses genom en 
redan befintlig genomföring. 

Eftersom multifunktionsdisplayen ska kom-
municera via wifi är det bara strömmatning som 
behövs. Plus och minus kopplas via en säkring 
till elcentralen. 

Uppe på hyttaket ska radarantennen placeras. 
En fästplatta svetsas fast för att få upp anten-
nen på en bra höjd. 

I det här fallet var det nödvändigt att förskjuta 
fästplattan något åt styrbord. En radarantenn 
ska helst placeras i båtens mittlinje, om möjligt. 

Den medföljande mallen används för att borra 
hålen i fästplattan. 

1 2

3 4 5

6 7 8

 T 
ekniken är egentligen simpel. 
En radar sänder ut radiovågor. 
När ett föremål kommer i vä-
gen studsar vågorna tillbaka 
som ett eko. Ekot presenteras 

sedan på en skärm och navigatören får då 
en uppfattning om vilka föremål som befin-
ner sig runt båten. Förr var radarbilder 
svartvita, odetaljerade och svåra att tyda. 

Det krävdes både vana och utbildning för 
att kunna skilja mellan båt, mås och kobbe. 

Dagens moderna radarsystem använder 
nya tekniker, som gör att ekon kan återges i 
mer detaljerade bilder. När en modern ra-
dar är kopplad till en plotter kan radarbil-
den dessutom läggas som ett lager ovanpå 
ett digitalt sjökort, vilket gör avläsningen 
mycket enkel. 

Vi har följt Nordwall Marin som installe-
rat en Raymarine Quantum på en Alucraft 
23 AC. Quantumradarn använder Chirp- 
pulskompressionsteknik och ATX-målsepa-
ration för att återge en mycket detaljrik 
radarbild i jämförelse med traditionella 
magnetronradarsystem. Raymarine uppger 
att räckvidden sträcker sig från drygt fem 
meter till 24 sjömil och att strålningen från 

Svårighetsgrad
Lätt.

Tidsåtgång
8 timmar.
Kostnad

27 000–57 000 kr (inkl. arbetskostnad).
Verktyg

Borr, hylsnycklar, skruvmejslar, pilotlina 
(i detta fall även svets).

Material
Raymarine Quantum (15 500 kr), Ray-

marine A125 multifunktionsdisplay  
(29 000 kr).

Projektet i korthet
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Den nya solid-state-radarn på drygt fem kilo 
provmonteras. 

Med hjälp av en pilotlina i bågen på rufftaket 
dras strömförsörjningen snyggt och diskret. 

Per Källström från Nordwall Marin lirkar ner 
strömkabeln, som sedan ansluts till elcentralen. 

Strömmatningen ansluts till Quantumradarns 
undersida innan den dras fast i fästplattan. 

Monterat och färdigt på hyttbåten Alucraft 23 
AC.

Sedan återstår bara att ladda in sjökortet för 
plotterfunktionen.

Testkörningen sker i regn. Med delad skärm kan 
radarbild och sjökort kombineras på ett funktio-
nellt sätt. 

Displayen 
kan även 
användas 
för att visa 
radarbilden 
som ett la-
ger ovanpå 
sjökortet, 
vilket gör 
det mycket 
enkelt att 
tyda radar-
bilden och 
upptäcka 
avvikelser. 

13 14

15 16
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antennen är jämförbar med den från en mo-
biltelefon.

Låg vikt och ingen uppvärmning
Ytterligare en skillnad i jämförelse med äld-
re radarsystem är att Quantum i princip inte 
kräver någon uppvärmningstid utan startar 
direkt. 

Ur installationssynpunkt är den här ty-

pen av radar enkel att jobba med. Måtten är 
kompakta och vikten bara drygt fem kilo, 
vilket kan spela en viss roll vid exempelvis 
mastmontering. 

Wifi-anslutning mellan radarantenn och 
skärm kan verka onödigt, men det underlät-
tar faktiskt installationen, då radaranten-
nen endast behöver strömmatning. I ex-
emplet som beskrivs i artikeln installeras 

Quantum tillsammans med en 12-tums dis-
play. Med en mindre display går det att 
komma ner i pris till ungefär 20 000 kronor 
för materialet. Exempelbåten har tidigare 
haft en äldre radar och att demontera den 
och få ut de gamla kabelhärvorna var en be-
tydande del av jobbet. I detta fall behövde 
även en ny fästplatta byggas, vilken är in-
räknad i tidsåtgång och pris.
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EN PROPP  I HÅLET
Montera bogpropeller

Med en bogpropeller ökar manövreringsförmågan i 
trånga hamnar. Praktiskt Båtägande hänger på två 
erfarna båtmekaniker när de monterar en ”gubbro-
sett” i en segelbåt.
TEXT MARTIN LEISBORN FOTO MARTIN LEISBORN & BENNY JANSSON

Svårighetsgrad
Avancerat.
Kostnad

20 000–30 000 kronor, om 
man gör jobbet själv.

Tidsåtgång
En vecka. 
Verktyg

Borrmaskin, hålsåg, fräsjigg 
med axel för hålskärare, ti-
gersåg, plastningsverktyg, 

elverktyg.

Projektet i korthet
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EN PROPP  I HÅLET
GÖR DET SJÄLV  Praktiskt
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En Lord Helmsman ska förses med 
bogpropeller. Allt är klart för att 
börja monteringen.

Båtens skrov är relativt djupt V-
bottnat, vilket medger att bogpro-
pellern placeras långt förut.

Första momentet är att bestämma 
placeringen. Björn mäter avstån-
det från skrovets underkant, från 
relingen och från stäven, exakt 
likadant på båda sidor av skrovet, 
och borrar sedan ett litet hål på 
varje sida.

Borra upp hålen så att fräsjiggens 
axel kan träs in. Det lilla hålet leder 
nu hålsågen rätt. Tänk på att hålla 
borren vågrätt, inte vinkelrätt mot 
skrovet.

Om skrovet är tjockt, eller har 
ojämnheter på insidan, kan det 
behövas en huggmejsel för att 
komma helt igenom laminatet.

Nu kan axeln till fräsjiggen träs 
genom hålen.

Dags att kontrollmäta att axeln 
hamnat helt horisontellt. En liten 
lutning åt styrbord upptäcks som 
måste åtgärdas.

Hålet på babordssidan expanderas 
något i underkant och en kil slås in i 
överkant. Nu är axeln helt horison-
tell och fixerad.

 F inns någon skönare konst 
här i livet än den att angö-
ra rätt en brygga? Så 

sjöng Monica Zetterlund redan 
någon gång på 60-talet. Det är 
en fråga som fortfarande står 
sig väl. Ännu till denna dag är 
det här med tilläggning ett av de 
svårare momenten i det annars 
så rofyllda båtlivet. De flesta 
båtägare har varit med om situ-
ationer när man närmat sig en 
plats i en hamn, försökt svänga 
in snävt och exakt, bara för att 
finna att stäven driver av i fel 
riktning och – i värsta fall – 
plötsligt befinna sig på kolli-
sionskurs. På liknande vis kan 
det vara nog så trixigt att lägga 
ut om vinden trycker på i fel 
riktning. 

Men med en bogpropeller 
kan dessa problem vara ett min-
ne blott. För med en sådan mon-
terad kan du med en knapp-
tryckning snabbt räta upp stä-
ven åt styrbord eller babord. 
Varpå båten, stiligt och elegant, 
glider in till vilken trång båt-
plats som helst. När det ska kas-

tas loss kan du trycka ut stäven 
från bryggan några meter så att 
sidvinden inte längre utgör ett 
hinder för en snygg avfärd. 

Att tänka på
Bland tillverkarna av bogpro-
pellrar återfinns Sleipner, 
Craftsman, Lewmar, Vetus och 
Sidepower och aggregaten finns 
i olika storlekar och utföranden. 
Vissa har en propeller, andra 
har två. De flesta monteras i ett 
rör, en tunnel som byggs in i 
skrovet en bit under vattenlin-
jen. Det finns även lösningar 
med infällda, och nedfällbara, 
bogpropellrar samt utanpålig-
gande konstruktioner – framför 
allt avsedda för montering i ak-
tern, så kallade häckpropellrar.

Det finns flera faktorer som 
påverkar valet av bogpropeller: 
Båtens längd och vikt, botten- 
och kölkonstruktionen samt 
mot hur hård sidvind du önskar 
kunna trycka upp fören. Det är 
en bra idé att rådfråga en firma 
eller en mekaniker som har er-
farenhet på området, men gene-

rellt kan principerna beskrivas 
så här: En lätt, flatbottnad mo-
torbåt eller segelbåt med smal 
fenköl kräver inte så kraftig mo-
tor till bogpropeller eftersom de 
bara har ett litet lateralt mot-
stånd. En tyngre, V-bottnad mo-
torbåt eller en lite större fenkö-
lad segelbåt behöver lite mer 
kraft för att förflyttas i sidled. 
Och sist har vi de riktigt tunga 
motorbåtarna och större, lång-
kölade segelbåtar som kräver ett 
ännu större motoralternativ. 

Även skrovet ovan vattenlin-
jen påverkar. Ju högre fribord 
och överbyggnad, desto större 
vindfång och därmed större be-
hov av kraft i bogpropellern.

Vidare är det värt att betänka 
att bogpropellerns tunnelrör 
måste komma ner en bit. En 
tumregel är att den bör placeras 
minst rörets diameter under 
vattenytan – annars kan propel-
lern börja suga in luft istället för 
vatten. Det betyder att på en V-
bottnad båt, som sticker djupare 
ner direkt i fören, kan bogpro-
pellern placeras ganska långt 

förut, med fördelen att dess 
vridkraft på båten blir naturligt 
stor. 

På en mer flatbottnad båt 
måste man förlägga röret längre 
akterut för att kunna komma 
ner tillräckligt i vattnet, vilket 
medför en sämre naturlig vrid-
förmåga och följaktligen behov 
av större kraft i bogpropellern. 
Många moderna, plattbottnade 
segelbåtar drabbas därför av 
denna faktor. 

Ett alternativ kan vara att in-
stallera en nedfällbar bogpro-
peller som placeras långt förut 
och dras in i skrovet när den inte 
används. Men på planande bå-
tar är det viktigt att röret ham-
nar ovanför vattenytan vid pla-
ning.

Inga hästar i propellern
Hur kraftig bogpropellern i 
verkligheten är mäts inte i anta-
let hästkrafter, som man gör 
med en utombordsmotor, utan i 
enheten kgf (kilogram-force), 
eller kp (kilopond), alternativt 
newton. Gemensamt för dessa 
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Här syns axelns väg genom skrovet 
från insidan.

Fräsjiggen monteras på axeln så att 
ett hål för bogpropellerns tunnelrör 
kan fräsas upp.

Fräsen har kommit igenom lamina-
tet, men inte hela vägen runt. Den 
har dock angett hålets exakta form, 
vilket är väldigt viktigt att få rätt. En 
tigersåg tar hand om det sista.

Styrbordssidan klar. Nu är det 
bara att upprepa proceduren på 
babordssidan.

Här syns hur oval tunneln verkligen 
är och hur snett in i bordläggningen 
hålet görs, trots att röret som ska in 
i hålet är helt runt.

När båda tunnelhålen är gjorda 
justeras och slipas de till för att 
röret ska passa in perfekt.

Tunnelröret passar! Därmed är det 
svåraste och mest precisionskrä-
vande momentet avklarat.

Tunnelröret tas bort för att för-
bereda plastarbetet. På insidan 
av skrovet skalas laminat och 
distansmaterial bort närmast hålet. 
Bara ytterlaminatet lämnas kvar – 
plastrent. Även skott, bottenstockar 
och annat närmast hålet avlägsnas.»

enheter är att de anger hur stor 
tryckkraft som genereras. Vil-
ket i sin tur är beroende både av 
elmotorns kraft och av propel-
lerns utformning. I nästan 
samtliga fall ger bogpropellern 
mer tryckkraft åt ena hållet än 
det andra, vilket också är en 
faktor att tänka på.

En intressant fråga är om tun-
nelns kanter ska vara skarpa el-
ler rundade, och om dess myn-
ningar i skrovet ska förses med 
en utåtstående ”fläns” i fram-
kant. Vissa anser att en sådan 
gör att vattnet trycks ut från 
skrovet, ungefär som en spoiler 
på en bil gör med luften, så att 
inte hålets bakkant skapar ett 
motstånd genom vattnet. Tester 
har gjorts på olika håll med slut-
satsen att rundade hål minskar 
vattenturbulens inuti tunneln 
så att bogpropellern kan arbeta 
effektivare, och att en spoiler i 
framkant ger bättre släpp på 
vattnet. Meningarna om detta 
går dock isär och vissa hävdar 
att vattentrycket i sig inuti tun-
neln bildar en ”vägg” som gör 

att vattnet släpps iväg även utan 
en ”spoiler” i framkanten.

Ytterligare faktorer att tänka 
på gäller elförsörjningen till 
bogpropellern. Trots att den an-
vänds enbart i korta stötar krävs 
en rejäl amperekapacitet på bat-
teriet. Och om elen ska dras från 
en batteribank placerad någon-
stans i aktern fram till bogpro-
pellern i fören krävs även grova, 
och dyra, elkablar för att mot-
verka spänningsfall. Det går an-
nars att placera ett dedikerat 

bogpropellerbatteri i fören, men 
det ska ju då få laddning på nå-
got sätt. Detta bör tas med både 
i den fysiska planeringen av pla-
ceringen och i kostnadskalky-
len.

Hål i botten
För att omsätta det teoretiska 
resonemanget ovan i praktiken 
hänger Praktiskt Båtägande 
med Björn Olsson och Benny 
Jansson, två erfarna och rutine-
rade båtmekaniker på Marinde-

sign AB, när de ska montera en 
bogpropeller från Craftsman i 
en Lord Helmsman. 

För en tio meter lång, medel-
tung segelbåt med halvlång köl 
som Lord Helmsman rekom-
menderar tillverkarens egen ta-
bell en bogpropeller med tryck-
kraften 55 kilo vid valt vind-
tryck. Då kunden i detta fall 
primärt vill använda bogpro-
pellern för att underlätta vid 
backning blir valet en Crafts-
man 35 kgf. 

– Jag märker att många kun-
der tenderar att vilja ha i över-
kant stora bogpropellermoto-
rer. Men det behövs vanligtvis 
inte så mycket i en fritidsbåt, 
förklarar Björn. 

Det svåraste momentet är hål-
tagningen, att få det rätt vinklat 
och med rätt form. 

– Många kunder som väljer 
att göra jobbet själva köper bog-
propellern av oss och anlitar oss 
att göra håltagningen, eftersom 
det kräver specialverktyg och är 
ganska trixigt. Sedan gör de res-
ten på egen hand, säger Benny.

Björn och Benny 
från Marinde-
sign i Göteborg 
redo att visa hur 
man installerar 
en bogpropeller.
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Ytan kring hålet görs plastren 
också på utsidan.

Dags att måtta rätt längd och kap-
ningsvinkel på tunnelröret.

Kapat och klart att sättas på plats. 
Denna gång är det permanent.

Tunnelröret på sin plats, fixerat 
med glasfiberspackel och därefter 
plastat från utsidan.

Röret plastas även fast från 
insidan. Tack vare att laminatets 
ytskikt närmast röret avlägsnats 
fäster den nya plasten bra.

För bra hållfasthet gjuts tunnel-
röret fast med plast undertill. Här 
blandas vermikulit, glasfiberflock 
och mikroballonger med plast som 
sedan hälls ner i botten under röret.

Här syns hur tunnelröret fått en so-
lid undersida. Notera dräneringsrö-
ret för kondensvatten från stäven. 
Allt har även fått topcoat.

Nu har röret fått hål för montering 
av själva bogpropellern.

Propellerfästet monterat. Propellerdelen redo att monteras 
på.

Propellerdelen monteras från 
insidan av röret. Axeln träs genom 
tunnelväggen till motorn och 
dess fäste på utsidan av röret och 
skruvas fast.

Hela aggregatet färdigmonterat i 
förpiken, och elkablar inkopplade.

Ingen snygg tilläggning utan 
manöverpanel nära till hands. 
Björn väljer en plats på insidan av 
sittbrunnen och tar fram hålsågen.

Där sitter manöverpanelen bra. 
Kunden kan styra båten med ror-
kulten och samtidigt nå bogpropel-
lerns touchpanel.

Björn väljer att ombesörja elför-
sörjningen från batteribanken i 
aktern. En 250 A säkring placeras 
nära bogpropellern.

Installationen klar. Det enda som 
återstår är att bottenmåla innan 
sjösättning.



256
sidor!

Den här boken är en kärleksförklaring till plastbåtens första 
gyllene år och människorna som byggde upp det moderna 
Båtsverige. Låt dig fascineras av hundratals retrobilder från 
1950-1990 med de fräckaste modellerna, de tokigaste 
trenderna och båtfolkets med- och motgångar.

En fantastisk bok som väcker många minnen, ger glada skratt 
och påminner om den tid som var. Journalisten Mats Cato  
har grävt fram fotografier ur arkiven på tidningarna Båtnytt,  
Vi Båtägare och Praktiskt Båtägande och berättar plastbåtens 
historia med en humoristisk infallsvinkel.

PLASTIC FANTASTIC
Plastbåtens underbara historia

Beställ nu! Endast

Eller fyll i kupongen nedan och skicka in redan idag!

Namn:

Adress:

Postadress:

E-post:

Telefon:

Jag beställer: st. Plastic Fantastic – plastbåtens underbara historia för bara 295 kr 

 (+porto 39:- per bok)

EGMONT 
BETALAR  
PORTOT

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, dock längst till 2017-12-31 och endast inom Sverige. Egmont Publishing AB, nedan benämnd Egmont, lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och lämna 
erbjudanden från företag inom Egmontkoncernen eller andra företags produkter och tjänster. Alla kunduppgifter som lämnas in behandlas i enlighet med PuL, personuppgiftslagen. Genom att du lämnar dina person-
uppgifter godkänner du att Egmont lagrar och behandlar dessa för ovan angivna ändamål. Samtycket är giltigt till dess du återkallar det och upphör inte på annat sätt. För mer information om villkor och din ångerrätt, 
se www.dintidning.se/villkor

Beställ enkelt på: shop.livetombord.se 

Egmont Publishing AB
SvarSpoSt
205 831 60
208 00 Malmö

295:-+porto 39:-
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På många moderna motorer kan en timmes 
eget arbete och några tusenlappar ge 5–75 
hästar extra. Praktiskt Båtägande har testat.
TEXT & FOTO LARS GUDITZ

 A 
tt förbättra en motors prestan-
da genom att förändra pro-
gramvaran i den är ju ingen-
ting nytt, redan på 1990-talet 
gjordes det på bilar och kalla-

des då för ”chiptrimning”, eftersom det ofta 
handlade om att byta ut fysiska mikrochip 
mot nya med andra egenskaper. 

I dag programmerar man istället om styr-
enheten i motorn. Det finns en hel industri 
kring trimning av motorer för motorcyklar, 
bilar och båtar där man försöker plocka ut 
mesta möjliga effekt ur motorn genom att 
optimera mjukvaran, men det är inte det vi 
ska titta på här. Det vi vill göra är snarare en 
”återställning” till den effekt som motorn är 
byggd för, alltså att ”ta bort strypningen”. 

Fysiskt identiska
För att rationalisera sin produktion, men 
ändå kunna erbjuda många olika motor-
styrkor, så bygger utombordartillverkarna 
ett antal grundmodeller med samma fysis-
ka egenskaper. Motorerna programmeras 
sedan olika för att ge olika effekter. Till ex-
empel plockar Mercury ut 75–115 hästkraf-
ter ur sin 1,5 litersmotor (Optimax) och Ya-
mahas 225–300-hästare är tekniskt sett 
identiska, bara programmeringen skiljer. 
Och hästkrafterna och priset. 

Inget gör-det-själv-jobb
Så här var det ju även innan elektroniken 
gjorde sitt intåg, men då sköttes strypning-
en genom olika förgasarbestyckningar, hin-
der i insuget eller olika kurvor för tändning-
en. För den händige var det ofta inte så svårt 
att återställa motorn till den högre effekt 
den egentligen var byggd för. I dag är det 
svårare – och lättare. 

Svårare därför att det knappast är görligt 
för en normalhändig person med begränsa-
de dator- och motorkunskaper att program-

mera om sin motor. Lättare därför att det 
finns företag som gör det åt dig för en rimlig 
penning och det enda du behöver göra själv 
är att montera bort styrenheten, den så kal-
lade ECU:n (engine control unit), skicka den 
för omprogrammering och sedan montera 
tillbaka den. Eventuellt måste du kanske 
också byta till en propeller med större stig-
ning för att matcha den ökade effekten.

Retar motorimportörerna
Men det här är ingen tjänst som de märkes-
knutna verkstäderna tillhandahåller, samt-
liga generalagenter säger nej till den typen 
av uppgraderingar. Istället får man vända 
sig till märkesoberoende firmor. 

Ett företag som har varit med länge och 
marknadsfört sina tjänster tydligt inom mo-
tortrimning och optimering är Lundins Ma-
rin R&D i Eskilstuna. Deras specialitet är 
Mercurymotorer, men de programmerar 
alla märken.

Det här retar naturligtvis generalagen-
terna. Listprisskillnaden mellan till exem-
pel Yamahas 225- och 300-hästare är drygt 
50 000 kronor, skickar du styrboxen till 
Lundins Marin R&D så har du efter en tim-
mes eget arbete och ett dygns väntan dina 
75 extra hästkrafter för 8 000 kronor.

Generalagenterna svarar med att säga att 
garantin inte gäller för en motor där mjuk-
varan har påverkats, men för den som har 
en äldre motor har det ju ingen betydelse. 
Christian Lundin, som har har hållit på med 
mjukvara på utombordare i decennier, är 
också helt säker på vad han håller på med. 

– Det är inte lätt och det ligger enorma 
kostnader i att utveckla system så att vi kan 
läsa och skriva i motorernas programvara. 
Men under alla år som vi har hållit på med 
det här har vi inte haft ett enda ”bakfall”, 
någon bugg där vi har fått uppgradera 
mjukvaran är allt, säger han.

Många motorer 
kan få mer effekt 
genom att styr-
boxen program-
meras om. 
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 P raktiskt Båtägandes redaktionsbåt 
Praktika är en Crescent 535 HT Clas-
sic med en 50 hästars Yamaha från 

2010. Båtmodellen ritades av Pelle Petterson 
1973, den blev en omedelbar succé och har 
tillverkats sedan dess, med bara ett kortare 
uppehåll under några år på 1980-talet. Över 
2 500 exemplar har tillverkats och PB:s båt 
är från mitten av 00-talet.

Den är flatbottnad och lättdriven och 
säljs ofta med 40- eller 50-hästarsmotorer. 
40 hästar är ju i minsta laget om du vill nå 
planingsfart med mer än en person och 
halvfull tank. 

Med 50 hästar funkar för det mesta, men 
lastar du ombord de CE-godkända sex per-
sonerna och en utflyktskorg blir det en 
kamp att komma upp i planing. 

Så vi bestämde oss för att låta program-
mera om motorn till de 60 hästar som båten 
är godkänd för. 

Yamahas 50- och 60-hästare är också i det 
närmaste helt identiska. Det enda som skil-

jer är att det i 50-hästarens luftintag finns 
en strypbricka, en restriktor, av plast. Den 
är bara fastklämd och det tar ungefär fem 
minuter att plocka bort den. Sedan måste 
styrboxen programmeras om så att tänd-
ningen ändras något och motorn får lite mer 
bränsle vid vissa varvtal. 

Tio hästkrafter kan tyckas vara lite extra 
effekt för att vara värt mödan och pengar-
na. Men om man, som i fallet med vår Cres-
cent 535 HT, befinner sig precis på gränsen 
till att motorn orkar så är ju alternativet ett 
motorbyte, och då pratar vi om många 

På Yamahas 50/60-hästare 
sitter styrboxen lätt åtkomlig 
framåt och kan därför enkelt 
plockas loss med båten i 
vattnet.

VÅGA VÄSSA UTOM  BORDAREN
Praktiskt Båtägandes 
redaktionsbåt Praktika fick 
tio välbehövliga extra häst-
krafter genom att program-
mera om styrboxen. Det 
hela tog två halvtimmar 
och kostade 3 500 kronor.
TEXT & FOTO LARS GUDITZ

10 000-tals kronor extra. Tio hästkrafter är 
ju också ett krafttillskott med 20 procent. 
Dessutom ökar styrkan i mellanregistret på-
tagligt, och det är framför allt där den be-
hövs.

Bättre acceleration
Själva operationen är enkel, att plocka bort 
restriktorn och demontera styrboxen tar 
cirka en halvtimme. Att sätta tillbaka den 
omprogrammerade boxen tar sedan unge-
fär samma tid. 

Vi skickade boxen till Lundins Marin R&D 
i Eskilstuna och fick tillbaka den med vän-
dande post 36 timmar senare. Pris 3 500 
kronor.

Lyckat resultat
Hur blev det då? Jo, de tio hästkrafterna gav 
en påtagligt bättre acceleration. Framför 
allt i mellanregistret märktes den ökade 
styrkan och båten planade, som vi hade 
hoppats, upp betydligt snabbare. Motorn är 
nu helt identisk med dem som säljs som 
60-hästars av Yamaha och slitage och livs-
längd borde bli desamma som för dem. 

Efter omprogrammeringen orkade också 
motorn varva ur ordentligt. Propellern hade 
en lite för kraftig stigning och den kom tidi-
gare aldrig högre än till 5 400 varv. Efter 
trimningen nådde den de 5 900 varv den ska 
kunna varva, och vi fick ett par knop till på 
topp. 

Bränsleförbrukningen blev densamma 
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2,2 3 4,1 5,2 6 6,9 9,5 12,4 18,2 21,5 24,7

Före trimning l/M

Efter trimning l/M

Bränsleförbrukning

Fart i knop

Förbrukning i l/M
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för samma varvtal, med så små skillnader 
att det kan anses bero på skillnaderna i vå-
gor och vind vid de olika mättillfällena. I 
vårt fall, där de extra hästkrafterna verkli-
gen gör skillnad, är det välinvesterade 
pengar och tid. 

Praktika blev en 
piggare båt med 
10 extra hästar.

VÅGA VÄSSA UTOM  BORDAREN

»

Före Efter

Varvtal Fart l/tim l/M Varvtal Fart l/tim l/M

700 2,2 0,9 0,41 700 2,3 0,8 0,35

1 000 3 1,3 0,43 1 000 3,4 1,2 0,35

1 500 4,1 2,2 0,54 1 500 4,2 2,2 0,52

2 000 5,2 3,3 0,63 2 000 5,6 3,4 0,61

2 500 6 4,5 0,75 2 500 6,2 4,5 0,73

3 000 6,9 6,5 0,94 3 000 6,9 6,3 0,91

3 500 9,5 7,6 0,80 3 500 9,8 7,7 0,79

4 000 12,4 11,2 0,90 4 000 12 11,7 0,98

4 500 18,2 11,7 0,64 4 500 17,2 11 0,64

5 000 21,5 14,3 0,67 5 000 22 14 0,64

5 400 24,7 18,8 0,76

5 500 24,1 18,8 0,78

5 900 26,7 21 0,79

Motordata före och efter trimning

Svårighetsgrad 
Enkelt.

Kostnader 
3 500 kr för omprogrammering och  

50 kr i porto.
Tidsåtgång 

30 + 30 minuter, 24 timmar väntetid.
Verktyg

Hylsnycklar, skruvmejsel.

Projektet i korthet
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Börja med att lossa luftfilterhållaren. Här syns restriktorn som stryper lufttillförseln. Lossa sedan skruvarna … 

… som håller skyddskåpan. Här syns ECU:n, alltså styrboxen till motorn. Lossa sladdarna till styrboxen.

Styrboxen sitter med bara två skruvar. Styrboxen skickas sedan iväg för omprogram-
mering. 

Restriktorn som stryper lufttillförseln …

… tas lätt loss med bara fingrarna. När styrboxen kommer tillbaka från program-
meringen är det bara att sätta tillbaka grejerna.

Tillbaka med luftintaget, nu utan strypbricka. 

12

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11



Tranåsvägen 9. 590 12  Boxholm. 0142-519 90.

En båtvagn eller -trailer kan vara något som både breddar ditt
båtliv och vidgar dina vyer.
En båtvagn kan spara pengar vid vinterförvaringen och samtidigt
bli ett effektivt stöldskydd. Ha båten hemmavid och få
daglig kontroll över både båt och kärra.
En båttrailer hjälper dig hitta nya farleder
och smultronställen. Lägg båten på
kärran och res mot nya mål i båtlivet.
Enkelt och smidigt!
Köp tillbehör/reservdelar när du vill via nätet.
Välkommen till vår webbshop www.butik.tktrailer.se
Där hittar du allt du behöver till din båtvagn eller -trailer.

Hitta närmstaÅF enkelt påwww.tktrailer.se

Vidga dina vyer!
Investera i en båtvagn/trailer

HJÄLP!
Nu kan du bli stödräddare till din lokala räddningsstation. Våra båtar har frivillig besättning, beredd 
att ställa upp dygnet runt. Men du behöver inte ge dig ut i storm och mörker för att hjälpa till. 
Bli stödräddare och skänk en summa varje månad till din lokala station. Då går 100% av pengarna
direkt dit. Som stödräddare får du också lära känna din station och se hur vi jobbar. Läs mer på
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90.

Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och kanske 
din kompis. För tillsammans kan vi göra världen bättre. 
Vill du vara med? Sms:a medlem till   eller gå in 
på www.naturskyddsföreningen.se. Ett medlemskap 
kostar  kr/mån.



HYR CHARTERBÅT
Kroatien, Grekland, Turkiet, Italien, Frankrike,

Malta, Västindien, Thailand, m.m.
Tel: 08-24 90 88  info@sunwavestravel.se

Se vår nya hem-

sida, många bra

erbjudanden !! 
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gobius.se – För ett renare hav!

Fungerar inte  
mätaren till din 
septiktank?
– Eller du kanske inte har någon?

Gobius hjälper dig att hålla koll 
på tanken. Lätt att installera,  
allt på utsidan – ingenting på 
insidan.
På gobius.se ser 
du var du handlar 
din Gobius.

Reparation & Försäljning
Aluminium, Stål och Bronspropellrar 

Mälarvarvsbacken 14
117 33 Stockholm
Tel: 08-669 01 05

www.propellertrim.se

Välkommen in eller
besök vår webbshop!

Skydda båten för transport eller vinterförvaring, med kraftig, seg och  
UV-beständig krympfilm.
Använd gaspistolen RIPACK 3000 för snabbt och snyggt resultat,
förlängare finns som tillval i flera utföranden.
Bred och kraftig tape, självhäftande ventiler, VG-spännband, luckor 
med dragkedja m.m.

OMPACK, Lager i Göteborg • tel 031-40 69 00 • fax 0735-27 63 40 • info@ompack.se • www.ompack.se
NYHET! Nu även fraktfritt i hela Sverige!

Shrinkwrap & Boatcare 
Besök oss på Båtmässan i Göteborg. Monter B00:15.

FUNDERAR DU 
ÖVER DINA 
ALKOHOLVANOR?

Ring oss på
020-844448 
www.vardguiden.se/alkohollinjen

 
Lägst pris!

Ring för offert!
Lägst pris!

Ring för offert!

Återförsäljare:
Dalarö: Frithiosfs Marina AB,
08-501 570 98
Halmstad:  Halmstad Marinservice,
035-12 12 88
Henån:   Orust Marinteknik AB,
0304-394 42
Härnösand: Dahlman Marin- &
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona:  Kamms AB, 0455-150 60
Lidingö:  Lidingö Marin AB, 08-766 24 05
Mönsterås:  Rampeltins Båtvarv AB,
08-0499-125 98
Skogås:  Sjöbergs Marin & Motor AB
08-609 08 00
Smögen: Smögensvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping:  JS MArineteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB, 
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB, Bullandö 
Marina,  08-571 450 45

Importör

NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Återförsäljare:

Importör NordicGensets & Motors AB
www.steyr-motors.se

Dalarö: Korsholmsvarvet AB,
0709-84 65 28
Färentuna: Mälaröarnas Maskin & Traktor,
0706-41 27 33
Halmstad: Halmstads Marincentrum AB,
035-12 12 88
Härnösand: Dahlman Marin- & 
Verkstadsteknik AB, 0611-55 66 66
Karlskrona: Hasslö Varv AB,
0455-34 17 00
Lidingö: Lidingö Marin AB,
08-766 24 25
Mönsterås: Rampeltins Båtvarv AB,
0499-125 98
Smögen: Smögenvarvet AB,
0523-310 33
Söderköping: JS Marinteknik AB,
0121-421 76
Uddevalla: Sunds Marin AB,
0522-64 43 20
Värmdö: Brohäll Marin AB,
08-571 450 45

70 % för 0 kr.
Vi är en ideell förening som står för 70% av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 

Bli medlem på sjoraddning.se eller ring 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

VÄLJ
Delino D10P
Liten, smidig och 

effektiv...

Luktdödaren!
Oxiderar effektivt bort alla oönskade odörer

Ren naturprocess inga kemikalier

Ring 031-45 61 00 
www.delino.nu

För mer information gå in på: www.nackakapelltvatt.se  
Kontakta oss på telefon: 070-205 84 09 
Ni hittar oss på Stenhuggarvägen 2 R,  

Saltsjö-Boo Kummelbergets Industriområde

VI hjälpeR dIg med: tvätt, mögelbehandling och 
impregnering av kapell, markiser, förtält, båtdynor, 

båtmattor samt reparationer, byte av blixtlås, rutor m.m
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Info på www.nackakapelltvatt.se
tel: 070-205 84 09

Adress: Stenhuggarvägen 2R, 132 38 Saltsjö-Boo
Vi skickar även säck med förbetald frakt för inlämning på Posten.
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Grindstuvägen 40, 167 33 BROMMA • 08-28 85 34 
www.rentvatt.com

BÅTKAPELLTVÄTT!

Grindstuvägen 40, 167 33 Bromma. Tel- 08-28 85 34
mail: info@rentvatt.com  www.rentvatt.com

Prisex: 5–10 kvm 1 750:–

KAPELLTVÄTT • IMPREGNERING

NYTILLVERKNING • LAGNING

Rentvätt.indd   1 2013-11-13   13:18:09

Välkommen till Rentvätt, Stockholms största båt-
kapelltvätteri. Vi tvättar, mögelbehandlar och 

impregnerar alla typer av båtkapell, förtält och markiser.

Vi utför sömnadsarbeten såsom reparationer, byte av  
rutor, dragkedjor, tryckknappar, kardborrband, öljetter m.m. 

Dessutom tillverkar vi nya båtdynor, kapell, motorbåtskapell, 
sprayhood, bomkapell, segelkapell osv.  

Högsta kvalitet till rimliga priser.

Bor du inte i Stockholm kan vi skicka säck  
med förbetald frakt för inlämning på posten.

Undvik vårrusningen. Lämna in nu!
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Letar du efter en begagnad motor- eller segelbåt, eller kanske  
några  reservdelar, se de senaste annonserna på livetombord.se? 
Eller vill du själv annonsera gå in på, livetombord.se/batborsen.  
Annonserna kommer även med i tidningen i mån av plats.

Annonsera på

GRATISför privatpersoner

.se

Albin Stratus 36 1983. Glasfiber. Välutrustad båt i 
gott skick. Storseglet på rulle i masten. Motor Nanni 30 
2013. Nytt elsystem. Sittbrunnskapell. Livflotte. Plotter, 
kyl, mm. Bilder skickas på begäran. Helsingfors, Finland. 
49 000:-, +358400925587,  
mika.louhivaara@welho.com  34925 

Uttern 720 AC 1982. Båt i fint skick. En väldigt sta-
bil båt som går mjukt och fint i sjön. Perfekt fiskebåt och 
transportbåt. Motor är defekt och urplockad från båt, 
säljer båt utan motor. Ring för mer information.  
Piteå. 0703106925, sten.bergstedt@hotmail.se  34869 

H35 1977. Bortskänkes mot avhämtning pga sjukdom. 
H35 segelbåt, har stått utan täcke i 6 år, kräver omfat-
tande renovering invändigt. Segel, mast och kuddarna 
har varit skyddade så de är i hyfsad skick.  
Hallstavik. 0709 741422  34847 

Linder 460 2010. Linder 460 (Arkip) 2010 med Ya-
maha 40 hk (2012, 60 h) säljes med dynor, Garmin eko-
lod, vattenskidbåge, åror samt 80 obromsat släpp. Båt 
och motor är stöldmärkt, sötvattenkörd. Lund. 120 000:- 
0709-436143, Christer.nothnagl@gmail.com  34584 

Nord 80 MK 2 höga masten 1978. stöttor, vär-
mare, Nexus logg, vind, kyl, autopilot, porslin, tampar, 
båtshake,ny el,led-lampor-lanternor,nytt innertak,ny ge-
nua på rulle, storsegel fall nedraget, spinnacker, storm-
fock, ny klädsel, vhf, 3batt Eskilstuna. 155 000:-,  
076-7642407, jorgen69-@hotmail.com  34524 

Storebro Solö Aqua Kabin 1966. Motor VP-AQ 
110/100 drev Ny bränslepump måste installeras. Nytt 
pentry, dynor, gardiner. Barnen har blivit stora och bå-
ten är för stor för mig. Förmedling till lastbil kan ordnas 
Finns i Borlänge. 55 000:-, 0704868042  34514 

Träsnipa 1960. Träsnipa med mahognyöverbyggnad, 
vitmålat skrov av furu, ruff med 2 kojplatser, nya dynor 
till ruffen, motor Albin AL 23, GPS, ny förarstol, ny gasol-
spis, 2 batterier, kapell som nytt, måste ses Västervik.  
40 000:-, 0708-155908  34251 
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Flipper 850 1983. Fullt utrustad, med Garmin 820 ny 
hydraulstyrning, ny eltoa med tank, el ankarspel, solpa-
neler 140w, landström, Ankarolina, underhållsladdning, 
3 års gammalt kapell Volvo Penta 40B diesel marchfart 
21 kn Hammarland Åland. 170 000:-, +3584570596075,  
helge.lindroos@aland.net  34255 

Segelbåt IV 23 1969. Har en segelbåt jag vill bli av 
med snarast. Hon står i Nynäshamn, jag kan gå ner i pris 
vid snabb affär. Kan skicka bild vid intresse Bandhagen. 
20 000:-, 0739740607,  34415 

Freeman Crusier 24 1977. Mycket trevlig familje-
båt med 5 sovplatser, ganska ovanlig brittisk båtmodell. 
Längd: 7,47 m Bredd: 2,74 m Motor: Perkins 50 hk, diesel 
GPS och ekolod, Kylskåp, Spis och ugn Etc, etc  
Mariestad. 99 000:-, 0738065255,  
claes.granbacke@gmail.com  34365 

Albin 25 1972. Bra bruksskick o körklar, AD21. Sjö-
vattenkyld. Badplattform. Kylskåp. Stävstege, Bock-
ar, däcksställning m.m. Ligger i Årstaviken, Dian-
elunds BK, kan provköras där. Torrsättning bokad 
i Sätra 8/10. Stockholm. 80 000:-, 0768935285, 
thomas.b.kahlbom@hotmail.com  34235 

Beason 311 1982. Sittbrunnstält o sprayhood, Ka-
pell o annat 2016, 6 fulllängdskojer. Bälg bytt 2016. 
Nya dynor -05, fräscha. https://sites.google.com/si-
te/estelletillsalu/ Anderslöv. 99 000:-, 070-410 69 77, 
b.r.carlsson@gmail.com  34180 

Chaparral 190 SSI 2004. Mycket fin och trivsam 
bowrider med riktigt fina sjöegenskaper. Köpt båten för 
3 år sedan i USA , CE-märkt innan flytten. Aldrig legat i 
saltvatten. Obromsad/oregistrerad fin kärra, nya däck. 
144 tim Gullspång. 195 000:-, 072-7045145,  
annicasofia2001@yahoo.com  34173 

Albin Viggen Segelbåt 1974. Jag önskar sälja vår 
segelbåt i höst eller till våren. Hjälp utlovas med ev. vår-
utrrustning och sjösättning i Blankaholm och jag står för 
kostnaden. Båten är välutrustad. Ring gärna för mera in-
formation Vena. 37 000:-, 0495-603 16,  34171 

Regal 225 SC Valanti 1990. Fin och välvårdad 
svensksåld daycruiser. Mycket nytt eller renoverat  
Se www.blocket.se/vi/68394502.htm och www.drop-
box.com/sh/vh8tel26ewoh88p/AAAVwN9Zeir16quy-
PogK-Wkna?dl=0 Köping. 150 000:-, 0735587908, 
tberglow@gmail.com  34166 

Oxelö 26 1974. Fin båt i bra skick. Båtplats vid Kungs-
hamn/Smögen kan övertas. För mer info ring!  
Alingsås. 75 000:-, 0733286386,  
rickard.alingsas@gmail.com  34249 

Silver Hawk  540 DU Edition                                  
Mercury 90 Optimax 2010. RING FÖR INFOR-
MATION. OM UTRUSTNING VÄSTERVIK. 210 000:-, 
0490444044,  34059 

 

Ryds 20 DCI 2013. Ryds bästsäljande Daycruiser i 
nyskick, uttagen 2013. Körglädjen och komforten i den-
na båt är snudd på magisk. Ett superskrov som gör även 
den blåsiga dagen till en härlig båttur. Pedantskött. 1 
ägare Hisings Backa. 297 000:-, 0707860566,  
lenjohan@hotmail.com  33270

Laurin Koster L28 1970. Byggd 1970 i Hittarp, Sveri-
ge. Välvårdad och i bra skick. L 8,45 m x B 2,48 m x D 1,35 
Skrovet: mahogny, däcket i teak. 2 storsegel, X-Fock, ge-
nua, stormfock El-motor (OZ EcoDrive) från 2008 Ma-
riehamn/Åland. 68 000:-, +358 457 343 4685,  
florian.haug@aland.net  34492  

Albin Viggen 1972. Albin Viggen är en lättseglad liten 
båt. Längd 7,10 m, bredd 2,24 m , djup 1,11 m. Nya segel 
och Furlex rullsystem år 2010. Det är med sorg jag säljer 
på grund av att åldern säger stopp. Stavsnäs.  
25 000:-, 0702129485,  33264 
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Fibrafort Style 215 2010. 21.5 fot. Bredd 245cm. 
Vikt ca 1000kg. Motor: Selva 150 Killer 4-takt 80 trailer. 
Mycket utrustning! Mycket båt för pengarna! Byte bil el-
ler inbyte av fiskebåt kan vara av intresse. Orsa.  
195 000:-, 0703068821, hansjofinnen@hotmail.com 
 34165 

ALBIN 78 1979. Volvo Penta MD5/110S, Rullgenua 
som ny, Fullattestor I gott skick, Spinnakerutrustning.
Dynor I bästa kvalitet, VHF, Stereo, TV. Bidata o Vind 
ST40,Autopilot. Täckställning mm Alingsås. 60 000:-, 
070671581,  34155 

Örnvik 660 1984. Original BMW-diesel 55 hk. Max 12 
knop, ekonomifart 7-9 knop. 4 Kojplatser, gasolkök, toa-
lett och badbrygga. Värmare, navigator och traktordrag 
ingår i priset! Chans att provköra innan upptagning.  
Grillby. 83 000:-, 0706528180,  34129 

Ryds 600 AC 2002. Endast två tidigare ägare, jag 
har haft den sedan 2007. Använd endast fåtal gång-
er per år. Utrustad med Mercury 115 hkr motor. Brom-
sad båttrailer 80 km/t, TK Trailer BT 1300 ingår. Skivarp. 
0708436551, ingatorp@privat.utfors.se  34103 

Albin Viggen 1976. Hej! Nu säljer jag min Albin Vig-
gen för att fokusera på studier och jobb. Båten är väl-
utrustad och träinredningen slipades ner och lackades 
om i somras. Toa med tank finns och diverse utrustning. 
Stockholm. 7 000:-, 0703425157,  
marcus.enstrom@yahoo.com  34090 

Träsnipa norskbyggd motorseglare 1940. Trä-
snipa norskbyggd 1940-talet. Säljes pga av bristande 
tid/intresse. Båten har varit sjösatt och använd senast 
2014. Har stått skyddad inomhus i båthus. Påbörjat re-
novering Halmstad. 15 000:-, 0768986947   035102364, 
blusey6@hotmail.com  34056 

NAJAD 34 1974. En mycket fin Najad 34 som hål-
ler hög Orustklass genomgående. Inredningen är myck-
et fin och båten är välskött och underhållen på ett 
bra sätt. Byggd av NAJAD-varvet Karlstad. 395 000:-, 
0761361984, staffan.ljungdahl@telia.com  34055 

Ryds 23 DC Diesel 2010. Vi säljer nu vår mkt välvår-
dade båt som vi haft sedan sommaren 2014. Båten pas-
sar utmärkt både som daycruiser och övernattningsbåt. 
Service på motor och drev utfört av auktoriserat varv.
Utt.2012 Vallda. 395 000:-, 0702844680, michael.ram-
stedt@hotmail.com  34046 

Ryds F528 Sport 2012. Längd: 5,51m Bredd: 2,18 m 
Djup: 0,60m Båten har en Mercury Optimax 75 hk som i 
våras hade gått 146 h. Extrautr: vattenskidsbåge T 
eakbord Thule 30-kärra Presenning + ställning Ellös.  
175 000:-, 0703430814, christine.wallgren@icloud.com 
 34045 

Trålaren Ketch 1977. Motorseglare. Längd 9 m, 
Bredd 3 m, Djup 1,2 m Segel; Rullfock, Kutter, Stor och 
Mesan Motor; Diesel Volvo Penta 2003T Dieselvärmare, 
Kompressorkylskåp, Gasolkök, Navigator, VHF, Dubbla 
generatorer. Nykvarn. 220 000:-, 0704973173,  
sven.holmquist@telia.com  34039 

Bella 660 1980. Volvo Penta 2000 diesel, Webas-
to sovplatser reg.3, båten är heltäckad registrerad för 8 
personer, trailertillkommer fabriksbygge registrerad Va-
sa. 92 000:-, +358400660413,  34038 

Chaparral Bowrider LE180 2000. Chaparral 
Bowrider med -06 4cyl Volvo Penta motor. SX drev. 
Hamnkapell och Biminitop. Obromsad vagn ingår i pris. 
Gott skick, vinterförvarad inomhus. ring 0708602627 för 
mer info. Asarum. 99 000:-, 0708682627,  34036 

Sunseeker Portofino 400 1995. KLASSIKER, 
god sportsbåd med 6 sovepladser, renoveret, 2x240HK 
Volvo 42KAD Diesel ca950 timer, z-drev, varme, sep-
tiktank, autopilot, bov propeller, fuldt udstyret, 25-28 
kn, PDF beskrivelse mail-klar Kalundborg. 885 000:-, 
004520257210,  34026 

Uttern 5500DC Exclusive series 1999. Välvår-
dad båt med all utrustning. Vinterförvarad inomhus och 
motor servad på varv. Vendelsö. 105 000:-, 0706189813, 
Per.ekberg@Hotmail.com  34025 

Corall 21 Snipa 1970. Hej har en Corall 21 snipa i re-
noveringsbehov av motor annars hel. Rejäl tvätt be-
hövs har legat i vassrugg i 2 år utan kapell. Säljs till ett 
riktigt rabatterat pris! Mvh Martin Lerum. 25 000:-, 
0708211685, Martingauffin@hotmail.com  34024 
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Crescent T-REX 620 2001. motor Honda fyrtakts 
130hk år 2001 Sollentuna. 130 000:-, 0706104862,  
nasman.merete@gmail.com  33991 

Albin Cumulus nr 185 1979. Trevlig familjesegla-
re i gott skick. Motor Nanny 3 cyl 21 hk från 1996. Segel 
från 1999. biradialsydda i laminatduk. Rullfock. Dynor o 
klädslar från 1979. Ex på utr. Sjökortsplotter Garmin.  
Autopilot. Mölndal. 115 000:-, 0706 183396,  
lmb.hammar@gmail.com  33938 

Ryds 550 GTS 2003. Båten säljes med Mariner 90 
Hk 2-takts motor. All utrustning ingår. Garmin plotter. 
Nytt kapell. Det är en rejäl stabil båt med höga fribord. 
Perfekt för familjen. Förberedd för vattenskidor och  
annat Kungälv. 98 000:-, 0733-844583,  
thomas.aberg52@gmail.com  33920 

Monark 670 salong 1979. Monark 670 salong med 
visst uppfräschningsbehov säljes tillsammans med båt-
plats i lundåkrahamnen i Landskrona. Båten har en Vol-
vo Penta B20 motor som fungerar utmärkt men en ser-
vice behövs. Helsingborg. 65 000:-, 0735247966,  
andreas_bergqvist@msn.com  33917 

Master 770 Twin Cab 28 fot 1987. Välutrustad 
och välvårdad rymlig familjebåt med akterruff.Dynor är 
bytta, kylskåp 85 L, ny värmare, ny varmvsbered 40 liter. 
GPS, Landström, solceller, dusch. Motorn är en Yanmar 
77 Hk med ny turbo. Uddevalla. 225 000:-, 0737-776539, 
Jbj_1965@hotmsil.com  33916 

Uttern 630 1978. Fin båt med Yamaha 115 hk 4-takt.  
Båten går billigt och bra i sjön. Mer info ring Obbola.  
80 000:-, 070-3546362,  33831 

Bayliner 2455 Ciera 2001. Fin båt. Lite använd. Ny 
motor - har bara gått 10 timmar. Ny radio (ej monterad). 
Kapellet nytt förra året. Varmvatten ur funktion. Göte-
borg. 240 000:-, 0735444291, lru@conmel.se  33784 

Marino 10000 1988. En Oy Marino Ab tillverkad fa-
miljebåt med Yanmar 300hk -1998 med 1050 gångtid 
inombord och rakaxel. Se mer information: www.netti-
vene.com/en/moottorivene/marino/658581 Jyväskylä. 
700 000:-, +358407398935,  33748 

Nimbus 4004 Carisma 1990. Extremt välvår-
dad och uppdaterad Nimbus 4004, 1990 med endast 
3 tidigare ägare och 1100 motortimmar säljes. Under-
bar familjebåt med 4+2 kojer och marchfart anting-
en 8 eller 20 knop. Mer info ges. Sturefors. 925 000:-, 
0767781505, jonas.henrikson@unikresurs.se  33746 

Nicolaas Witsen & Vis Holländsk seglare 1958. 
Båten är varvsbyggd i Holland. Idag står hon på land och 
behöver en vårdande hand för att bli fin igen. Säljes ge-
nom anbud (med rätt att neka) eller tar ett byte/del-
likvid. Maila mig för mer info. Göteborg. 0738-162155, 
yacht@speedmail.se  33581 

Askeladden 525 excel 2007. Skärgårdsjeep med 
optimax 90 samt med ny SOLAS-propeller samt Gar-
mins värsting Echomap 72sv Chirp plotter/ekolod.  
Landvetter. 130 000:-, 0703478773,  
hugo@studiobonbon.se  33745 

Bavaria Cruiser 32 2011. Nya Bavaria 32 har en 
mycket tilltalande design både på skrov och interiör .Bå-
ten seglar väl och är styv, och med bulbkölen på 1,5 me-
ter når man de flesta naturhamnarna . Mariestad.  
729 000:-, 0705504377,  33713 

Searay Sundancer 260/275 2000. Ny sköld, 
styrning och duopropp. Fint skick ÖREBRO. 350 000:-, 
0703250617, gustaf.sjoberg@telia.com  33675 

Nidelv 24 1980. Längd : 7.30 Bredd : 2.62 Vikt : 1800 
kg Bränsletank : 90 liter Vattentank : 70 liter Motor: 
MD 17D sötvattenkyld. Antal hk: 36 hk Trevlig och väl-
skött familjebåt med bra planering. Lysekil. 100 000:- 
0706058951,  33596 
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Bianca 28 1980. Hej nu måste vi tyvärr sälja våran 
fina Nancy (Bianca 28) för lågt pris, som vi har seglat 
med i flera somrar ute i Stockholms skärgård. Vid intres-
se eller frågor kontakta via email eller telefon. Norsborg. 
20 000:-, 0762014125, jenny@lauraeus.se  33554 

Björn 21 Styrpulpet 2003. Styrpulpet 6.7 x 2,2 m. 
Motor: Volvo 200D 5,0 V8. Drev: VP 290 powertrim. Si-
lent choice. Praktisk och rymlig båt, kan provköras i Vax-
holm. Se mera på https://youtu.be/3-RugpypEvI Peter 
070-7230543 Vaxholm. 55 000:-, 070-7230543  33551 

Buster XL 2013 (Yamaha Edition) Yamaha 
115hp. Buster XL styrpulpetbåt i aluminium, längd 5,94 
m bredd 2,17m. Motor Yamaha F115 hp med startspärr. 
Germin navigation 720s med sjutums pekskärm. Endast 
22,6 gångtimmar. Västerås. 299 000:-, 0736208806, 
peter.hedin@bilia.se  33535 

Fletcher Arrowbolt 20 GTS 1996. Daycruiser med 
inombordare Mercruiser V8 5,7l, Alpha drev 2 snurrfåtöl-
jer, 1 3-sitssoffa Hytt med sovplats för två vuxna och ett 
barn 100lit fast tank Uppfällbar badbrygga Maila/ring 
för mer info Gävle. 50 000:-, 0739203342, mikael_ronn-
kvist@hotmail.com  33533 

Draco 2400 Styling Executive 1989. Ny motor 
2010 Mercruiser 5,0 MPI, 260 hk, inkl drev Alpha One, 
bensin, 190 tim. Bogpropeller. Orig kapell 2011 tvätt impr 
2016. Båtvagn. Midcabin. VV-bered -16 landström. Toa 
omb tömn -16. GPS. Västerås. 400 000:-, 0705508978, 
tussen@rba-byggkonsult.se  33515 

Grand Banks 42 Classic 1970. Fin klassisk båt 
med mycket generösa utrymmen och förvaring. 2 
hytter och bäddbar salong. Stor flybridge för soci-
alt umgänge. Mer information på https://1drv.ms/b/
s!AriykAyxpJhAgZF1acvfn8Twb9LLXg Sollentuna.  
650 000:-, 0761252537, mats.o.rahm@gmail.com  33464 

Flipper 850 1982. 2015 Nyrenoverat drev 280DP 
Skrovnummer 234 Nyinstallerad eltoa med däckstöm-
ning av septitank, 2016/07 Utrustning: Nytt elkylskåp, 
dieselvärmare nyrenoverad 2014. Kapell nytvättat och 
impregnerat 20 Vallentuna. 220 000:-, 0761-956200, 
videfors@gmail.com  33461 

COLIN ARCHER / RISÖR 46' GAFFELRIGGET 
KETCH 1934. Velholdt båt i god stand. Store utbed-
ringsarbeider utført. Samme eierforhold siden 1981. Men 
må nå dessverre selges av familiære og helsemessige 
årsaker. Selges for en brøkdel av reell kostnad. TANANG-
ER. 790 000:-, +47 91619561 ELLER +47 45228372, 
OEIVLI@ONLINE.NO  33457 

Bellmar 29 Snipa 1982. Välplanerad och bränsle-
snål familjebåt med ny Volvo Penta D2-40 motor. Pas-
sar utmärkt till dagsutflykter eller båtsemester. Mycket 
välskött båt med få ägare, byggd -82 i Finland.  
Hudiksvall. 225 000:-, 0706641304,  33453 

Bayliner 2655 Ciera Sunbridge 1990. Fin famil-
jebåt. Nytt kapell och dynor 2014. 6 sovplatser, 4+2, kök, 
kyl, toa/dusch Breda modellen. Bockar och vintertäck-
ning ingår Västerås. 139 000:-, 0703762121,  33449 

Bella 652 2003. Bella 652 kabin ht båt Årsmodell: 
2003 uttagen -04 Motor: Mercruiser 3.0 Drivmedel: Ben-
sin 120l Motorstorlek: 135 hk I våra ägor sedan 2007, en-
dast sötvattenkörd. Förvarad inomhus, Båtvagn, gps 
Mellerud. 230 000:-, 0766340126,  
finnsinget@hotmail.com  33429 

Nordship 808 1983. Fin segelbåt för 2-4 pers med 
mycket utrustning: bla GPS, Autopilot, ny propeller 2015, 
kylskåp. Rullfock. Lättseglad. Stor badbrygga i aktern. 
Toa med tank med dubbel tömnningsfunktion. Spånga. 
90 000:-, 0707810826,  
andrea_martenson@hotmail.com  33378 
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Tillbehör köpes

Båtmotor kines typ kubota3 cyl Söker den person 
som ville sälja en kines motor typ kubota 3 cyl från po-
larprodukter Sundsvall. 0706424995,  34725

Roder till Monark 580. Se bild Har tyvärr förlorat 
mitt roder under färd mellan kvarnholmen och Djurgår-
den. Stockholm. 070-5195500,  34551 

Segel köpes Söker segel liknande genua till Viggen. 
Ca 8 x 4 m. Ej större, kan vara minst 7 x 3.5 m. Behöver 
bara vara helt, inte snyggt. Ska hängas över uteplats. Det 
vi har nu är helt slut. Stockholm. 0767637232,  
kycklingvinge@yahoo.se  33647 

Archimedes utombordare Mycket välvårdad tillfäl-
le för samlare ej provkörd men gnista finns. Linköping.  
1 500:-, 0703272393,  34891 

Knape, 7 st Knape, 6”. Fyra stycken. Plus två av en an-
nan sort. Köptes för att fästa upp en segelduk över tom-
ten som partytält, men det blev inte av. Oöppnade.  
Västerhaninge. 200:-, 0708-122332,  34092 

Mercury 300 XS -08 Motorn ser som på bilden ny 
ut, har 250 timmar och är i väldigt fint skick! Går bra 
och kan provköras på båt. Torque master växelhus. Säl-
jes med stålpropeller. CE märkt EU motor, ej Amerikaim-
port. Eskilstuna. 88 000:-, 0723-666 883,  
duoprop3@yahoo.com  34052 

Garmin echoMAP 50s + Kartor Aldrig använd, 
inklusive kartor VEU459s. Nypris 7700 SEK. Garmin 
echoMAP 50s: https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/
prod119856.html Kartpaket: https://buy.garmin.com/sv-
SE/SE/prod8822.html VELLINGE. 4 500:-, 0733365130, 
 34012 

Båtvagn Mycket kraftig och robust båtvagn/upp-
tagningsvagn. Har använts till en rospiggen 28. Längd: 
7,5 meter Hjulbredd: 2,6 meter Bredd: 80 cm Höjd: 55 
cm Båtvagnen finns i Stegeborg Norrköping. 10 000:-, 
0738475378, rallymary@gmail.com  33393 

Båtar köpes

Presenning 4 m x 7 m Presenning av tjockare kvalité 
komplett med 20 öljetter o 1,3 m långa tampar i nylon-
rep. Inköpt 2015 o endast använd en säsong. Grundsund. 
2 500:-, 0733-102618,  34523

Däck till båtvagnar Har däck i olika storlekar som är 
lämpliga till båtvagnar. Ystad. 070-6281486,  
airplanestires@hotmail.com  34405

Planar värmare for båtar Planar 44D 12/24V luft-
värmare billigt för båtar. Mycket populär luftvärma-
re som passar de flesta fritidsbåtar likväl som mindre 
yrkesfiskebåtar. INFO : WWW.TEPLOSTAR.SE Lappe-
enranta. 5 500:-, +358400679276, info@teplostar.se 
 33447 

Startmotor till Yanmar Helt nytt aldrig , köpt för 
925 :- finns i Lysekil . Köparen står för frakt Lysekil. 750:-, 
0703068541,  33344 

Höga Rodd 610 cb 2011. Säljer min 610 CB med 
135 hk Mercury Optimax Årsmodell: 2011 både motor 
och båt Utrustning: - Ankare med lina - Brandsläckare - 
GPS/Ekolod Lowrance HDS 7 - Lowrance StructureScan 
- mm Ludvika. 275 000:-, 070-2288737,  
t.suominen@telia.com  33349 

Stålbåt diesel Motorbåt Fungerar felfritt, bra 
bruksskick, toa, ankarspel, origo 300 Finns i Upplands 
Väsby Upplands Väsby. 55 000:-, 0704007921,  
F.gauffin@hotmail.se  33348 

Island Skuta 1957. Påbörjat renovering och byg-
ge för bostad jag inte hinner slutföra. Isländskt Fiske-
skepp byggt 57 på 22x5,5 meter. ligger nu i Hudiksvall, 
fungerande Caterpillar från 83 Hudiksvall. 70 000:-, 
0706962215, jerry.edfors@gmail.com  33287 

Coronet Viking 18 Längd 5,5 m Bredd 2,3 m Vikt 
1100 kg Motorbåt med inombordsmotor B20 från Vol-
vo Penta https://www.blocket.se/sodermanland/Co-
ronet_viking_18_67891801.htm?ca=12&w=1 Kvicksund. 
0737224167, unborn_46@hotmail.com  33286 

Crescent 465, eller Bamse Inkl motor max 40 hk, 
trailer/kärra. Inga renoveringsobjekt. För familjeliv, speci-
allösningar för fiske ej intressant. Inom rimligt transport-
avstånd från Skåne. Malmö. 0736450836,  33712 

Albin 25 Deluxe 1975. Albin 25 VP 2003T -88 43 HK 
Aquadrive. Toa/Tank Skrapad / nymålad under -11 Auto-
pilot Raymarine SPX5 GPS Bytt genomföringar Nytt ka-
pell -14 Nya rutlister -15 Ny dynsats för / akteruff -15 Öst-
ersund. 105 000:-, 070-6864208,  33428 

Tillbehör säljes
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I BUTIK 22/11 
 PRENUMERANTER HAR DEN I BREVLÅDAN  18/11

Tema 

RUSTAD FÖR LÅNGRESA
Nästa nummer   

Missa inte  
nästa nummer! 

Prenumerera!
Beställ din prenumeration på

dintidning.se/praktiskt-batagande
eller ring: 040 400 222 

(vardagar 9.00–15.00)

TEST: BOJKROKAR

KLASSIKER: MAXI 95

MÅLA SNOBBRANDEN
EXTRAMOTOR FÖR 
KANALFÄRD
OCH MYCKET MER ...

ALLT OM LÅNGFÄRDSBÅTEN



Så lagar du sandwich 
FILMEN PRESENTERAS AV 

Polerskolan  
– så uppnår du perfekt 

glans
FILMEN PRESENTERAS AV 

Vinteförvara i sjön  
– tänk på detta

FILMEN PRESENTERAS AV 

Kört sönder propellern  
– så gör du!

FILMEN PRESENTERAS AV 

Båtlivets fem viktigaste knopar
FILMEN PRESENTERAS AV 

Se alla våra filmer på www.livetombord.se, 
klicka på ”gör det själv” i menyn

PRAKTISKT BÅT- 
ÄGANDE PÅ FILM
Se våra pedagogiska gör-det-själv-filmer på www.livetombord.se



Distrubieras i norden av STA-BIL Nordic AB

Läs  mer på STA-BIL.Se
mAIL: info@sta-bil.se / TeL: 020-1202822

Dagens bränsle åldras snabbt och kan ge allvarliga motorskador. sTA-BIL® råder bot på 
problemen och rengör dessutom bränslesystemet för optimal prestanda.  
Gör som din motortillverkare rekommenderar, använd sTA-BIL®  så du kan njuta av livet 
på sjön, inte meka. 

sTA-BIL® rekommenderas av över 130 ledande tillverkare och har fått Industry Awards 
av bl.a Honda, mercury, John Deere,  Kawasaki, shell, Gm, Ford, Volvo penta, m.fl. 

sTA-BIL®  överträffar alla tillverkares krav och är säker att använda, innehåller inga 
enzymer / biosider / alkohol.

130 LeDAnDe TILLVerKAre 
 reKommenDerAr STA-BIL® 
 BränSLeSTABILISATor
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