Najadklubben Väst
Klubbträff hos Orust Yacht Service i Henån
Lördagen den 1 december samlades 37 av Najadklubben västs medlemmar på den årliga
varvsträffen i Henån.
Ordföranden Björn Johansson hälsade oss välkomna och inledde med att lämna över till
Jimmy Johansson från Orust Yacht Service. Han visade oss runt i varvslokalerna och
berättade om aktuella jobb på de många båtar som är inlämnade över vintern för upprustning,
ombyggnad och reparation. En stor del av jobben består av byte av teakdäck och
plastreparationer på båtar som gått på grund eller skadats på annat sätt. Cirka 65 % av båtarna
är Najader.
Vi besökte också en vinterförvaringshall där båtarna låg tätt packade på ett
utrymmesbesparande sätt tack vare den nya radiostyrda båtkärran som med hög precision kan
styra in båtarna på rätt ställe.
Magnus Kullberg från XLNT Yachting fanns på plats för den som hade funderingar på att
sälja eller byta båt.
Efter rundvandringen på varvet var det dags för utsökta landgångar och kaffe och kaka.
Ordföranden hade varit i kontakt med Najadvarvets Cecilia Jansson för att få reda på senaste
nytt och kunde förmedla följande.
Najadvarvet har flyttat sin ledning och administration till Gustavsberg utanför Stockholm.
Båtarna monteras i Uddevalla. Under 2018 har varvet sålt 5 nya båtar och inför 2019 satsar
varvet på att optimera den senast modellen, 395, samt att lansera en ”570 next generation”.
Varvet har startat en web-shop med försäljning av porslin, glas, handdukar, fenderskydd mm.
Träffen avslutas med att Hans och Lisbeth Fridén berättade och visade bilder.
För 10 år sedan seglade de iväg i en nyinköpt Najad 355 till medelhavet och har nu återvänt
hem med båten. Denna gång handlade det om sina resor både till lands och till sjöss i Turkiet.
Deras utgångspunkt var en marina i staden Marmaris i sydvästra Turkiet.
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Den radiostyrda båtkärran är idag ett effektivt hjälpmedel för att förflytta båtarna inom varvsområdet.

Jimmy Johansson från OYS berättar om pågående arbeten på en vinterförvarad Najad

Denna Najaden har fått ett nytt teakdäck

OYS har en hall för plastarbeten och utför här ett ”totalbyte” av däcket på en Najad 390

OYS har en stor hall för snickeriarbeten där även inredningar produceras till nya båtar

OYS utför många arbeten för försäkringsbolag. Här är det en motorbåt som kört in i en
bergsvägg, vilket resulterat i att stora delar av förskeppet måste bytas ut till ett nytt.

Hans och Lisbeth Fridén berättade om en del av deras segling i medelhavet, denna gång med inriktning på
Turkiet.

