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Corralejo på Fuerteventura

TÄVLA OCH VINN BILJETTER
Bild 1: Corralejo ligger längst upp på
Fuerteventuras ostsida. Här är en livlig
TILL BÅTMÄSSAN!
färjetrafik till grannön Lanzarote. Det
finns även båttrafik ut till ön Lobos. Länsidan 4 gst ner i söder på ön i Morro Jable går

färjetrafik till Gran Canaria. Det är alltså
fullt möjligt att campa sig runt med bil
på Kanarieöarna. Seat är en spansk bil,
som från att ha varit en äldre Fiatkopia,
nu blivit en trevlig modern bil att köra.
Bild 2: Vattensporter utövas på många
platser runt ön. Häftigt att se var Kitsurfing där utövarna surfade på de höga
vågorna. Men i Corralejo finns skola för
de mindre infödda barnen för lugnare
vattensporter.
Bild 3: Naturreservatet kallas La
Grande Beach och är ca 2 mil långt utefter kusten. Det har skapats av ökensand,
som drivits med vindarna från Afrika.

VÄLKÄNT I ESKILS KANAL
sidan 10

Bild 4: Museo de la Sal ligger på
mitten av öns östkust. Alla Kanarieöar
har haft ett flertal saltanläggningar, men
nu finns endast museet i Las Salinas
kvar. Här finns en fantastisk utställning,
som berättar om saltets historia fram till
vår tid. Idag arbetar faktiskt 2 arbetare
fortfarande med att utvinna salt i anläggningen, som byggdes 1910.
Bild 5: El Cotillo är enligt min
uppfattning ett måste att besöka om man
bor i Corralejo som turist. Här kan man
se vilka ruskiga krafter det finns i havet
och som ortens fiskebefolkning måste
kämpa emot.

Olle Clarin
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EFTER 40 ÅR FLYTTAR ALBIN
FRÅN FISKEBÄCK!
Lyckad satsning för Askimsfjordens
Båtklubb
Lyckad satsning för Askimsfjordens
Båtklubb

HJÄLP OSS ATT FLYTTA!!
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Välkommen till oss!
Maud Maria & Stefan Ström

Hovås hamndag någon gång på
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Hovås hamndag någon gång på
50-talet.
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Agnpellets till tinor och burar – 59 kr/liter
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Vi skär ut & langetterar
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Köp eller sälj din båt genom
Nordeuropas största kedja

av båtförmedlare!

YachtBroker hjälper dig med att göra dina båtdrömmar till verklighet.
Vi är 21 professionella båtförmedlare fördelade på lokala kontor i
Danmark, Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Vi brinner alla för att hjälpa till att hitta just din drömbåt, eller sälja
din båt snabbt och säkert. Tlf.: +46 705363301

Thomas Hansson

Thomas
Hansson
thomas@yachtbroker.se

Besök oss på mässan i monter A04:18
Tlf.: +46 705363301
eller på www.yachtbroker.se. Vi ses!

thomas@yachtbroker.se

E-post:latolong@telia.com
Hemsida: www.longitud11.se

Göteborgs Madrass & Båtdynor

Tel:
0733-308
028
Victor
Hasselbladsgata
11, 421 31 V Frölunda Tel: 031 28 84 50
E-post:latolong@telia.com
www.madrassfabriken.se tomas@madrassfabriken.se

Tel: 0733-308 028
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HAMNFRÅGAN
MED OLLE CLARIN

Vilken ö och hamn söker vi med
följande ledtrådar?

1 2 3
5
4
2
1

De tre första inkomna rätta svaren belönas med två biljetter vardera till Båtmässan 2020. Rätt
svar mejlas till info@roderbladet.se senast den 15 januari 2020. Vinnarna meddelas via mejl.
Bild 1 Vår sökta ort har en strand- Bild 2 Orten har en pampig dom- Bild 3 Vår sökta ort har en mycket
linje på inte mindre än 14 mil, och kyrka men ingen biskop.
stor hamn för fritidsbåtar, vilket har
gästhamnen har sötvatten under
gjort att Sjöräddningssällskapet har
kölen både från land och sjösida.
en station här.

Bild 4 Vår ort har varit en industristad, vilket bilden med staty av
”Bruksarbetaren” utförd av Wanja
”Nones” Håkansson visar. Det är
den så kallade unikaboxen som är
ledtråden.

Bild 5 Bilden visar den pampiga
bron från fastlandet ut till Torsö,
som ligger cirka en mil norr om vår
sökta hamn och ort. Torsö är en av
de 22 000 öar och skär som ligger
i det sjösystem, där vår sökta ort
ligger.

3

4
Foton: Olle Clarin
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Bogseringen gick bra, och de nödställda
killarna hade kläder efter (midsommar)väder.
Foto: Lars Nordberg

En vågad midsommardans
Det är midsommarafton och vi
skulle på en mindre tillställning
min fru och jag, men kände inte
att vi var i form för detta, och beslutade oss för en stilla tur med
snipan istället. Mitt på dagen kom
vi till hamnen, gjorde det lätt för oss
och köpte med mat från thai-restaurangen innan vi tuffade ut från
bryggan.
Vädret var lite mulet, och med en
styv bris på ingång. Vi styrde mot
Stora Kalven i Göteborgs norra skärgård för att se om ”hålan” där var
ledig. När vi passerat Nordre älvs
mynning och närmade oss destinationen, såg jag över babord sida
mot den östra delen av Kalven, att
en mindre plastbåt låg och slog mot
klipporna i vågorna. Min fru styrde
båten och jag kunde fokusera på
båten vid land, som syntes bete sig
märkligt. Nu blåste det betydligt
mer än när vi lämnat hamn, och jag
upptäcker plötsligt att någon signalerar efter hjälp. Vi styr dit och
hittar sex grabbar i en styrpulpet
med motorhaveri. Alla var klädda i
flytvästar och kämpade febrilt med
att hålla båten borta från klipporna.

Vinden hade nu tilltagit ytterligare.
Eftersom vi har en Joda Tur 24 med
en liten dieselmotor, var det inte optimalt att komma för nära varken
båt eller klippor, men efter att ha
parerat lite vågor och gjort ett par
försök fick vi till slut över en tamp
till de nödställda. Vi fick ut dom
från klipporna och undrade givetvis vad som hänt. Det visade sig att
dessa sex pojkar hade kommit från
Hjuvik för att fiska vid inloppet till
Nordre älv när motorn plötsligt
slutat fungera. Vi tog dom på släp
och började resan till Hjuvik.
När vi passerar Björkö öppnar sig
himlen och regnet vräker ner, det
var ju trots allt midsommar. Grabbarna skylde sig så gott dom kunde
medan vi med lite dåligt samvete
satte gafflarna i våra nu kalla
nudlar. Bogseringen gick bra och
efter en dryg timme i fyra knop
kom vi så fram, och grabbarna blev
hämtade på platsen. De tackade
förstås mycket och erbjöd ersättning, vilket vi med fast hand sa
nej till. Tacksamma och frusna var
dom, men glada över att ha nått sin

hemmahamn och att nu få bli torra
och varma igen.
Vi tog oss några timmar till i växlande väder på ett öde hav. Nästan
ingen båt var ute, det var ju trots
allt midsommar! Vi åt vidare på
vår nu mera kalla mat och njöt av
havet och den friska luftens dofter.
Regnets smattrande och en sen
sol visade sig innan den stillsamt
sjönk ner vid horisonten. Denna
midsommar blev trots allt en av
våra bästa.
Lugnet, vädret och att kunna hjälpa
någon i nöd. Trots allt var vi så gott
som ensamma ute när vi upptäckte
grabbarna bakom en ö, en bit från
de vanliga färdvägarna. De hade
mobiler, men hade trots det inte
kommit sig för att ringa sjöräddningen.
Hälsningar från Lädersnipan – Ja,
båten heter så, med Herr och Fru
Nordberg
Lars Nordberg

Kapell & Segel

Reparation Underhåll Kapelltvätt
SkepparenS.se Öckerö 0708 518 118
RODERBLADET
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Under segel i 25 år
Den 22–25 augusti 1994 seglade fem
för varandra obekanta personer tillsammans från Hinsholmen i Göteborg till Väderöarna och åter. Tre
västkustbor, en stockholmare och
en skåning. Upprinnelsen var en
privat annons riktad till seglande
pensionärer. Under seglingen fattar
de beslutet att bjuda in till möte för
att bilda föreningen Seniorseglarna
i Göteborg - den idag enda föreningen i sitt slag i Sverige för seglingsintresserade seniorer.
Ingen av grundarna trodde att intresset skulle vara så stort att det
redan vid det konstituerande mötet
hösten 1994 deltog 15 personer. Utvecklingen har sedan varit god och
medlemsantalet har stadigt ökat.
Den 22 augusti fyllde föreningen 25
år.
Seniorseglarna har nu ett 40-tal
medlemmar med skiftande båtliv,
utbildning och yrkesbakgrund.
Medlemmarna är födda under 1920-,
30- och 40-talen, och har cirka 25
segelbåtar i ett spann på fem till
tolv meters längd, främst i och kring
Göteborg.

Seniorseglarna har program året
runt, och även för medlemmar som
slutat sitt aktiva seglarliv. Målet är
att ge alla möjlighet att ha kontakt
med båtlivet och få ett rikare liv. De
som inte längre har egen båt kan
segla med andra medlemmar.
- När vi bildade vår förening hade
jag inte en tanke på att jag skulle
segla 25 år till. Det hade jag inte
gjort utan Seniorseglarna, säger
Carl-Erik Carlsson, en av grundarna och idag 88 år.

Bohuslän. Våren 2019 gick eskadern på fem båtar och sexton seglare till norska Sörlandet.
Även under vintersäsongen har
Seniorseglarna program varje
onsdag, men då är det främst föredrag och studiebesök. Medlemmarna medverkar även själva, till
exempel med föredrag under rubriken Mitt Båtliv. Medlemmarna
har stor och respektingivande
kunskap om allt som hör båtlivet
till - navigation, seglingsteknik,
sjömanskap, båtvård och mycket
annat. Kunskapen om seglingsförhållandena i Göteborgs skärgård
och Bohuslän är oändlig.

Verksamheten under sommaren
har fokus på dagseglingar och
eskadersegling.
Dagseglingarna
varje onsdag går omväxlande till Den positiva medlemsutveckGöteborgs södra och norra skär- lingen har lett till att vinteraktivigårdar.
teterna under senare år flyttats till
anrika Långedrags Segelsällskaps
- Det kan verka ganska odramatiskt klubbhus. Föreningens husband
att gå ut över dagen, men väder och The Swinging Sailors höjer tempevind kan skifta ordentligt på några raturen på en träff varje år, och det
timmar, fortsätter Carl-Erik.
är ju inte många segelklubbar som
har en sådan tillgång!
Varje vår under sina 25 år har föreningen genomfört en långsegling
i form av våreskader, främst till Ulf Arensberg
danska och norska farvatten samt

Malö 37, Felicia, angör Sörlandet i tät dimma.
Tore Andersson spanar.
Foto: Anders Flink
RODERBLADET

En av Seniorseglarnas grundare för 25 år sedan
Carl-Erik Carlsson lägger till vid Köpstadsö utanför
Göteborg. Foto: Ulf Arensberg
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d). Detta uppvisande ska
tan dröjsmål efter anmodan
i samband med båtbyte.
rlåtenhet ger Grefab rätt att
upp avtalet med omedelbar
n.
lkorens krav när det gäller
kring är intressant även ur
nnan aspekt. I § 11 a slås
att en förutsättning för att

6

att båtägaren har en försäkring
som täcker sakskada. Grefab
betalar alltså bara självrisken i
båtägarens försäkring och dessutom bara den lägsta förekommande självrisken. Men det finns
inga krav någonstans i villkoren
som säger att kunden ska ha en
försäkring för sakskada på den
egna båten – kravet i § 11 a han-

kunder. Kanske kan vi hoppas
att några av dem kommer att
plockas bort vid nästa översyn av
villkoren - framåt 2024 eller så?

Roder ladet

Björn Forsman

G

...grejer till båten
inte trodde fanns!
Roder du
ladet

Grefab-kund sedan 1982,
Saltholmen och Torslanda
Lagun
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ikabehandlingen
CLS Motorslip

Vi renoverar
och servar båtmotorer
RÖRÖ
STRANDKASSA

refab tackar för att du så ingående läst
och pekat på delar i villkoren som är av
vikt för kunder och bolag. Syftet är som
ggörs i rubriken att alla får en likabehandling.
illkorens syfte är att i förväg klargöra så att vi
ensamt kan undvika situationer då ni och våra
arbetare inte behöver vara oense i frågor som
att klargöra med villkor. Villkoren skapar även

en ansvarsgrund för kunder och bolag för sådant
som sker orsakat av besökare som inte är kunder.
Då syftet är att de skall vara allmänna och
breda och täcka många frågor kan villkoren ibland
upplevas övertydliga i sin formulering.

Reservdelar - Motorrenovering
)XOOVHUYLFH,&$EXWLN
Bil, båt och tunga fordon
Anders Söderberg
www.cls.se
vice VD
031-496324 • Västra Frölunda

$SRWHN/LYVPHGHO
3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH

Plastskador, grundstötning mm

6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ

NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW
FÖRSÄKRINGSSKADOR

www.Propellerteknik.se
031-96
40 08
Propellerreparationer
• www.propellerteknik.se
Välkommen! / Claes Wickström
gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ
|YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ
Flygfältsgatan 16 B • 423
37 Torslanda


Du hittar oss vid Torslanda Lagun

Välkommen till

minhamn.se

claessons.com
minhamn.se

PROFFS PÅ PLAST!

Alla förekommande skador på glasfiberbåtar.

%c7$5
6.,'%2;$5
)g56b.5,1*66.$'25
7$1.$5
Bjölavägen 19)U|OXQGD

Båtfolk lär båtfolk

MOBIL BÅTSERVICE

Förarintyg (1600kr) • Kustskepparintyg • Utsjöskepparintyg
• Kanalintyg • Tidvatten • Sjukvård ombord HLR • Väder
för båtfolk
SRC • LRC • Elautopilot
ombord • Vårda
din dieselEl,•navigation,
mm
motor • Radarintyg • och många andra utbildningar för dig
9lONRPPHQWLOORVVHWWI|UHWDJPHG
www.vastkustkretsen.se
NXQVNDSHQJDJHPDQJRFKSHUVRQOLJVHUYLFH

www.skeppstadsvarvet.se

i Skärhamn!
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)XOOVHUYLFH,&$EXWLN

NÄR GJORDE DU EN ÖVERSYN AV DIN BÅTS KYLSYSTEM
$SRWHN/LYVPHGHO
SENAST? ELLER HAR PROBLEMEN REDAN VISAT SIG?

3RVW%nWWLOOEHK|U)LVNH

Vi rengör, reparerar och renoverar alla sorters kylare och värmeväxlare till båtar så6M|PDFNGLHVHORFKEHQVLQ
som oljekyl, värmeväxlare & laddluftkyl.
NRUWDXWRPDWG\JQHWUXQW

Vi använder ultraljudstvätt för skonsam och miljövänlig rengöring.
031-96
40 08
9lONRPPHQWLOORVVHWWI|UHWDJPHG
Specialisten
som löser
alla dina problem gällande kyla och
värme i allt från båtar och
gSSHWXQGHUK|JVlVRQJ |YULJWVHKHPVLGDQZZZLFDVHVWUDQGNDVVDQ
NXQVNDSHQJDJHPDQJRFKSHUVRQOLJVHUYLFH
bilar till lastbilar och entreprenadmaskiner.
Välkommen till oss på Stigs Center, Importgatan 4, 422 46 Hisings Backa.
031-528732

FÖR MER INFORMATION BESÖK VÅR HEMSIDA
WWW.BILKYLSPECIALISTEN.SE ORIGINAL
RODERBLADET
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Segelarean är inte stor. Den får
ses mot bakgrunden att av att
säkerheten prioriterades.

Lyckad satsning
Det blev en lyckad satsning

Denna båt byggdes av min från båtklubbens sida. Ett tretpappa Gunnar Wetterlundh tiotal båtar såldes och kappsegunder två semesterveckor som- lingen fick verkligen ett uppsvmaren 1929. Detta skrov skulle ing. Det var poängseglingar
bli prototypen för seriebygget.
varje vecka och regattor utefter
kusten och av
som
avslutningalgblomning
på
I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet
omfattande
och säldöd. Riksdagen beslutade därför att
ordnades en
marina centrum skulle inrättas säsongen
för att information
på cupsegett snabbt och korrekt sett skulle kunna ges. Foto: Pia Norling

ling på fyra delseglingar. Det
bord, i huvudsak lik den 20
var en härlig tid och vi lärde oss
år gamla experimentbåten.
verkligen att segla, att kunna
Namnet på typen skulle vara
hantera båten under alla väder.
Hovåsekan och äganderätten
När man idag ser tillbaka så var
skulle tillhöra Askimsfjordens
det en riktig prioritering som
klubBåtklubb.
Detaljritningar
för
I Sverige finns tre marina informationscentraler,
bens ledning gjorde, man satsnickeri, beslag, rigg och segel
har till uppgift att snabbt nå
ut
med
information
till
sade på säkerhet före snabbhet.
gjordes upp. Den 12 januari
myndigheter,
organisationer
och
allmänheten.
Detta
H1 var snabbare, ingen tvekan
1950 ställdes H2 ut på komkan vara i samband
med ovanliga
händelser
ochrigg
akuta
om det,
med högre
och
munalhusets
gård i samband
större segelyta var den oslagbar.
med
båtklubbens
sammanträde.
situationer
i kustoch havsmiljö.
Själv sålde jag H1 och inköpte
Båten är en Dory, med skarH19.
pa slag, flat botten, men utan

Marina informationscentraler

Centralerna tar också emot information om observationer och svarar på frågor. Det kan till exempel vara
algblomning eller fall av större antal döda fåglar, fiskar
eller sälar. Om du ger information så anger du var
någonstans du observerat händelsen och om du har
möjlighet så bifoga även en bild.

...grejer till båten
du inte trodde fanns!

Varför marina informationscentraler?
claessons.com
I slutet av 80-talet drabbades Västerhavet
av omfattande algblomning och säldöd. Behovet av information till myndigheter, massmedia och allmänhet var
stort. Alla förekommande skador på glasfiberbåtar.
Därför beslöt riksdagen 1990 att län med marina cen%c7$5
trum (Västerbottens, Stockholms och Västra Götalands

PROFFS PÅ PLAST!

6.,'%2;$5
)g56b.5,1*66.$'25
7$1.$5
Bjölavägen 19)U|OXQGD

län) skulle inrätta marina informationscentraler för
att kunna sprida snabb, korrekt och samlad information. Informationscentralerna drivs av Länsstyrelsen
på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.
Information Västerhavets ansvars
område sträcker
sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i
Kosterhavet.
Informationscentralen Västerhavet når du på följande
sätt:
•
•

Webb: Info Västerhavet
E-post:
infowest.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Facebook: @infovasterhavet
Telefon: 010-224 40 00

•
•

Olle Clarin

NAVIGATION
I ntensivkurser 2019 i Göteborg

MOBIL BÅTSERVICE
El, navigation, autopilot m m

Förarintyg
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Rorgängare
www.rorgangare.se 0708 914169
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Resan börjar här
–Tjena, det är Glenn! Hördes en
bekant röst i telefonen en dag i april.
Ja ha, vilken Glenn tänkte jag, är det
någon av mina kamrater som skämtar med mig? Bäst att avvakta lite.
Samtalet fortsatte. Personen började förklara att han skulle gifta sig
i augusti och undrade om jag kunde
köra dom i min båt till restaurangen.
Då var jag tvungen och fråga om
han var före detta fotbollsspelaren
Glenn Hysén. Och det var det. Jo,
han och Camilla skulle gifta sig i
augusti och hade fått rekommendation av Restaurang Jungman Jansson att jag körde brudpar med min
båt Trubaduren, som är en Bohusjulle i trä byggd på 60-talet, och med
Hovås som hemmahamn.
–Ja självklart, inga problem svarade
jag, bara det är bra väder. Jag förklarade att färden börjar i Fiskebäcks
småbåtshamn och går in i Eskils
Kanal fram till restaurangen. Där
möter gästerna upp på kajen. Turen
tar cirka 20–30 minuter.
– Det låter kanon, säger Glenn. Kan
du ta med sex personer? Oj tänkte
jag, det blir sju med mig, men det får
gå. Bara vädret blir bra.
Hur som helst, sommaren går med
varierande väder, och vi närmar oss
bröllopsdagen, som är en lördag.
Fredagen bjuder på skyfall och
blåst, och det här går aldrig tänker
jag. Lördagen kommer - strålande
solsken, lite vind och helt underbart.
Sällskapet anländer till Fiskebäck
vid tretiden och det fotograferas
från alla håll och vinklar, champagnen kommer fram och stämningen
är ”go”.
– Hur gick det i kyrkan, frågar jag?
– Nä, vi har inte gift oss ännu svarar
Glenn. Va? Nä vi ska gifta oss på
planen utanför restaurangen. Tur
igen tänkte jag, att det är bra väder.
Hur som helst, vi kastar loss och
tuffar i sakta mak mot Eskils
Kanal, och enligt Glenn och hans
samordnare blir det perfekt med en
resa på 20–30 minuter. Fotografen
hade önskemål om att fotografera
brudparet inne i kanalen för att
få lite miljöbilder som bakgrund.
Det är inga problem förklarade jag.
Halvvägs in i kanalen har ”Hans

i Svängen” en sjöbod
med hundratals souvenirer i form av bland
annat
fiskeredskap,
sjömärken,
vrakgods och vimplar.
Ett Mycket festligt ställe. Hans
Halvvägs in i kanalen har
befann sig på
”Hans i Svängen” en sjöbod
bryggan så jag
med hundratals souvenirer
frågade snällt
i form av bland annat fisom vi kunde
keredskap, sjömärken,
lägga till en
vrakgods och vimplar.
stund. Inga problem, vi lade till
och han bjöd upp
oss allihop. Det fotograferades, och samtidigt bjöd Hans på öl.
Glenn fick en egen stol,
njöt och mådde som
en prins. Hans berättade historier och spelade dragspel. Detta
var inget Glenn hade
förväntat sig, eftersom
det låg utanför programmet, så det blev
en total överraskning.
Tiden gick, och jag blev
tvungen att påminna
om att gästerna och
prästen väntade. Jag
blev skämtsamt kallad
festförstörare. Alla i
båten och färden fortsatte. Folk som såg oss
hurrade och vinkade
från alla håll. Det var
som en triumffärd.
Sista biten fick brudparet gå fram på fördäck
och vinka till gästerna
som stod på kajen, och
jag lade till med stäven.
Det blir alltid lite tumult
när bruden skall gå
Camilla och Glenn Hysén blev äkta makar
fram och gå i land med
en vacker sommardag.
lång brudklänning och
Foto: Raymond Frankenberg
festskor, men det gick
bra. Prästen tog över,
jag hade gjort mitt. Bröllopet blev ”Vi hade i alla fall tur med vädret.”
en timme försenat men det var stämmer in på oss.
snart glömt.
Sen var det bara för mig att tuffa Raymond Frankenberg
hem till Hovås. Dagen efter kom
det dåliga vädret tillbaka, så vi
kan verkligen intyga ordspråket
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BESTÄLL I BUTIK, ORDERTELEFON 060 - 64 17 00, ORDER@HJERTMANS.SE ELLER PÅ HJERTMANS.SE
KAMPANJEN GÄLLER PÅ HJERTMANS.SE OCH I VÅRA TIO BUTIKER T.O.M. 13 JANUARI 2020 MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

UTFÖRSÄLJNING!

Handla för över 1000 kr i butik och få

2 biljetter till båtmässan i Göteborg!

Gäller ENDAST i butik. Biljett gäller valfri dag under mässans öppettider.
Biljetter finns i våra butiker i Göteborg, Stenungsund, Limhamn, Helsingborg & Karlstad.

Zhik Kiama sjöställ

20%
RABATT

Grundfärg
LED-belysning

Ej N-märkta/nedsatta
varor

KUS-sortiment

Tillverkat i tvålagers membran som andas och är vattentätt.
Alla sömmar är tejpade. Inbyggd huva och fleecefodrade
fickor. Unisex-modell.
Priserna gäller ENDAST innestående lager.
Jacka

Byxa

1495 kr

8240-, 8241- (2395 kr)

1390 kr
8242- (1990 kr)

Göteborg | Stockholm | Malmö | Sundsvall | Uppsala | Västerås | Norrköping | Karlstad | Stenungsund | Helsingborg | www.hjertmans.se

JULREA!
Den 2/12 släpps vår stora

Polermaskin 180mm
Steglös hastighet mellan
800-3000varv/min
obelastad.

495 kr

4587-308 (550 kr)

Stövel Lizard Spin grå
Vattentät stövel med bra
andningsegenskaper.
1890 kr
8045- (2390 kr)
Strl 35-47.

7OC
Automatisk uppblåsbar
flytväst. Med/utan sele.
40-150kg.

julrea med 1000-tals
produkter!

590 kr

8013-2, -3 (790 kr)

Gasolgrill

Hydraulstyrning
Passar de flesta utombordare.
Max 120hk, maxfart
50 knop. Inkl slang
3690 kr
7609-115 (1290 kr)
och olja.
RODERBLADET
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Rostfri brännare på 3,6kW. Med
piezotändare (elektrisk gnisttändare).
Grillgaller medföljer. Exkl gasoltub.

990 kr

6937-10 (1290 kr)

Stormen 1969
Under våren och sommaren har det
talats mycket om ett 50-årsjubileum. Det var månlandningen som
celebrerades. En annan, mera jordnära händelse, har också 50 år på
nacken.
Vi som var unga på 60-talet minns
den 22 september 1969. Västkusten
utsattes då för en av de värsta stormarna, räknat till skadorna den
orsakade, som drabbat oss. Vindstyrkan mättes till 30 meter per
sekund i medelvind på Måseskär
och 35 meter per sekund vid Ölands
södra udde, byarna var ännu värre.
Detta innebär på Måseskär 11 på
Beaufortskalan, och svår storm, på
gränsen till Beaufort 12 och orkan. I
byarna uppgick vindstyrkan säkert
till orkanstyrka. Jag tror att många
av oss minns vad vi gjorde den dagen
då Göteborg var i kaos. Stormen
medförde att tio människor miste
livet och de materiella skadorna uppgick till en halv miljard i 1969 års

penningvärde. Vattnet pressades
upp i hamnen med översvämningar som följd. Fartyg slet sig och
orsakade skador på andra båtar.
Likadant var det i Hinsholmskilen
där vattnet steg över alla bräddar.
Båtarna låg fortfarande i sjön och
hamnen liknade, har någon sagt, ett
kokande inferno fyllt av krossade
båtar. Båtägare slet för att försöka
rädda det som räddas kunde, men
det var en nära nog omöjlig uppgift
att kunna motstå vindens kraft.
Det berättas att hamnkaptenen,
möjligen Göran Carlsson, var i
hamnen för att hjälpa till. Västkusten och Göteborg drabbades
av elavbrott den 23 september på
grund av att alla ledningar och
kontaktdon var fulla med salt som
orsakade överslag. Som om det inte
var nog drabbades vi av ytterligare
en storm en vecka senare, den 29
september. Alla båtar var nog inte

bärgade sedan veckan innan och
skadorna förvärrades naturligtvis.
Undertecknads familjebåt låg vid
en boj vid Lindesnäs i Byfjorden
utanför Uddevalla. Framemot eftermiddagen brast bojkättingen
och båten, en Vindö 28, gick på
land. Vi fick telefonbesked om vad
som skett och tog bilen från Göteborg för att se vad vi kunde göra.
Båten låg ovanför högvattenmärket på en sandstrand med kölen
nedgrävd i sanden och styrbords
bordläggning mot en stor sten som
gnagt hål i träbordläggningen. Den
kommande veckan kunde ingen
hjälpa oss med bärgningen varpå
stormen 29 september förvärrade
skadorna. I början på oktober kom
en bogserbåt och drog båten flott
och fraktade den till ett varv. Den
reparerades sedermera och gjorde
tjänst under många år framåt, dock
inte i vår ägo.
Bengt Runge

Om hösten 2019 bjuder på samma vindstyrkor som hösten 1969 återstår att se. Foto: Karin Koritz
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www. marinskroten. com
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BÅTMÄKLARE
Hovås Hamndag
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Foto; Margaretha Wästerstam
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www.knapemarin.se info@knapemarin.se
031-697750 0705-299112
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som normalt finns i hamnen med
HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel, vin och
sina ordinarie verksamheter, dels ndag i din almanacka/telefon
blommor till vår populära gäst Pelle Petterson.
att visa upp dem som dyker upp padda som äger rum SÖNDA
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Foto; Margaretha Wästerstam
om olyckan är framme. Vi kom- GEN DEN 2 SEPTEMBER KL
mer denna gång att satsa mera 13 – och som är en aktivitet fö
på tidssatta aktiviteter i form av hela familjen!
exempelvis sjöräddningsövningar,
S/R Hovås, Sjöscouterna
prova på seglingar i scouternas
HABK
Stina Löfgren, sekreterare i HABK överlämnar vimpel, vin och
giggar, brandsläckning och resblommor till vår populära gäst Pelle Petterson.
+29c6+$01'$*²'(16(37(0%(5./
Foto; Margaretha Wästerstam
om olyckan är framme. Vi kommer denna gång att satsa mera
på tidssatta aktiviteter i form av
exempelvis sjöräddningsövningar,
prova på seglingar i scouternas
giggar, brandsläckning och res-

Öckerö Båtvarv AB, Göteborgsregionens auktoriserade återförsäljare
för Yamahamotorer samt HR-, Viknes- och Skilsö-båtar.
Vi utför bl.a motorservice, installationer, reparationer, försäkringsärenden,
recond samt vinterförvaring.

Välkomna att höra av er för provkörning av båtar och motorer!
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BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING
Ordförande Anders Torwald 0709-930839
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Tack alla aktiva och frivilliga
Inbjudan höstmöte Björlanda Kile Hamnförening
Varmt välkomna till höstmöte den 27 november, där vi presenterar vad som hänt
under året och delar ut bevakningspremier till 20 av dem som i år ställt upp
och gått vakt. Mötet hålls i Toleredsskolan och börjar kl. 19.30, men insläpp
sker från kl.18.30. Eventuellt kommer en
inbjuden gäst kl.19:00, men det är i skrivande stund inte klart vem.
DAGORDNING
• Mötet öppnas
• Dagordningen presenteras
• Val av sekreterare
• Val av ordförande för mötet
• Val av justeringspersoner/
• lottdragare för mötet
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Meddelanden från styrelsen
• Ekonomisk rapport, förslag till årsavgift 2020
• Redovisning av medlemsantal
• Redovisning av bevakningen
• Vinnare av bevakningspremier
• Kaffepaus, cirka kl. 20.00 – 20.20,
Bosses Hembageri
• Motioner som inkommit
• Utdelning av närvaropremier
• Övriga frågor
• Mötet avslutas senast kl. 21.30
Närvaropremier i form av biljetter till
Båtmässan!

Stölder
Vi har bett Grefab att stänga norra Grinden
inför vintern. Rapportera alla stölder till Polisen och gå gärna ut med info i Coboats om ni
ser något misstänkt eller anmärkningsvärt.
Under året har vi fått beröm för vår vakthållning och vårt agerande i hamnen då det syns i
polisens statistik i form av mycket lägre antal
tillgrepp och stölder i Björlanda Kile småbåts- QR-kod Coboats
hamn. Mer om detta på höstmötet.
Coboats
Allt fler använder sig av Coboats när det
gäller hamnrelaterade ärenden. Vid stormar,
kvarglömda saker och upphittat har vi under
året snabbt kunnat nå ut med information
till många samtidigt. Fungerar jättebra som
grannsamverkan fast för båtägare där vi utan
mellanhänder får förstahandsinformation QR-kod Facebook
direkt i mobil, surfplatta eller dator.
Grefab
Vi arbetar på att förbättra kommunikationen
med Grefab och har nått fram med en rad felanmälningar i år, allt från el och bryggor till
läckande kranar och båtar som varit på väg
att sjunka. Vi arbetar vidare med att bena
ut vart alla pengar går och samarbetar med
QR-kod hemsida
övriga hamnföreningar för att få fram denna
information. Vi håller också koll på bolagshandlingarna för att snabbt reagera på eventuella förändringar som kan komma att ske.
Styrelsen Björlanda Kile Hamnförening

EFTERLYSNING
Vi söker fler som vill engagera sig i hamnföreningen och hjälpa oss att bli bättre. Stoppa oss i
hamnen, ring eller mejla oss gärna om ni har frågor
eller funderingar kring hur arbetet med att påverka
Grefab, politiker, bevakning, bryggombud, styrelsens arbete eller valberedningen går till.

Frågor som inte ställs kan vi inte svara på!
Kontaktuppgifter högst upp på denna sida eller på
hemsidan www.bkh.nu.
TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP!
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J-122 Stor och fock i G2 Membranduk, fibermix kolfiber &
technora, lätt ljusgrå taft 2 sidor.

Fotograf Henrik Hydén

DECEMBERKAMPANJ

LAZYBAG custom fit 2020

BESTÄLL HOS BODING SEGEL GÖTEBORG
Beställ i december. Ca 50 lager- och demosegel samt ca 40 lageroch demokapell till 20-60% rabatt. Samt 10-25% rabatt på hela
Boding Segels utbud av segel, kapell rullsystem och båttillbehör.
Välkommen till Boding Segel Göteborg, Monsung 59, Eriksberg.
Proffs på rullsystem: Boding Segel är specialister
på rullsystem. 10-20% rabatt vid köp av paket med
segel och Furlex rullsystem eller Seldén CodeX & GX
gennakerrullar.

DEMO-/EJ UTHÄMTADE KAPELL (FÖRST TILL KVARN!) KAMPANJ
Lazybag Grå - Comfort 30, Scampi, HR 26, Ohlsson 8:8
2 700 kr
LazyBag LjusBeige - Passad, Allegro 33, Maxi 900 & 909
3 500 kr

ORD.PRIS
6 600 kr
8 550 kr

RULLEGENUA 2020 DCX UVM CRUISINGLAMINATDUK KAMPANJ
Ballad, Comfort 30, C-ina 32, Maxi 95, Maxi 999, Scampi 21 900 kr
Bavaria 37 Cr, Dufour 365 GL, HR 36, Jeanneau SO 35
27 900 kr
Bavaria 42 Cr, Elan 434 Impr., Najad 390, Oceanis 411
39 900 kr

ORD.PRIS
25 850 kr
33 300 kr
48 900 kr

LAZYBAG (CUSTOM FIT 2020)
Cumulus, Comfort 30, Ballad, Shipman 28
A.Nova, Bav 32 & 34, Contrast 36, C-ina 32, Maxi 999
Arcona 370, Bav 39 Cr, Elan 40, Hanse 370, Dufour 40P

KAMPANJ
5 600 kr
7 950 kr
9 500 kr

ORD.PRIS
6 600 kr
9 350 kr
11 350 kr

RULLGENUA 2020 DACRONDUK
Albinn 78, Accent, HR 26, Maxi 77, Vega,
Comfort 32, Maxi 95, Monsun 31, Scanmar 33,

KAMPANJ
11 200 kr
17 400 kr

ORD.PRIS
14 500 kr
21 300 kr

Pris varierar med duk, fiber, yta, detaljer, antal rev mm. Gäller totalt över 1500 båttyper.

Skriv till info@boding.se och berätta vad du behöver så återkommer vi med förslag till just din båt.
STOCKHOLM.
Tel +46 8-745 12 20
stockholm@boding.se

GÖTEBORG.
Tel +46 31-93 30 82
gbg@boding.se

MALMÖ.
Tel +46 40-15 99 65
malmo@boding.se

Pris gäler vid beställning senast 20 december 2019. Pris varierar med duk, fiber, yta, detaljer, antal rev m.m. Erbjudande kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter.
Gällande lager/demo segel och kapell. Så gäller det så långt lagret räcker. Först till kvarn.

OSLO.
Tel +47 23 22 99 00
oslo@boding.se

Ordförande:
Vice ordf:
It-ansvarig:
Ledamöter:

RustanZachrison 0706-767823
Lars-Olof Larsson 0705-299761

Boo Hever
Bengt Runge, Claus Schmidt,
Johan Busck,
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Sekreterare Thomas Gisslén 0707-690030
Klubbmästare Stefan Börjesson 0705-293536:
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Michael Alvander
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Ännu
en sommar med båt i Fiskebäck

Vår sjätte sommar med båt i Fiskebäck är nu till ända. Trots färre
soldagar i år har vi hunnit med att
besöka alla gamla favoritplatser
som både barnen och jag längtade
till. Donsö, Vrångö, Trollvik, Kungsö
och Vinga. Platser man gärna vill
RB 218.inddha
24för sig själv, men ändå dela med
sig av.

Vrångö i söder till Källö Knippla i
norr, med stopp på Vinga däremellan. Utanför Gattulven fick vi en
dag sällskap av en gråhövdad filur
som tittade upp på oss innan den
snabbt dök ner i djupet igen.

Fiskebäcks båthamn breder ut sig
över ett stort område i sydvästra Göteborg och här finns en av stadens
Ärade gäster har bjudits på fartfyllda populäraste badplatser. Lätt tillbåttur mellan flera av vår vackra gänglig med bil och kollektivtrafik
skärgårds utskänkningsställen från och med en enorm parkeringsplats

när båtarna är sjösatta. Här grillas och badas det varma dagar
när klipporna är fyllda av tusentals människor. Nya toaletter och
omklädningsrum, kiosk och café
på klipporna ökar trivseln. Snart
sätter Grefab upp en vägbom för att
hindra obehörig trafik ut på udden
och nog är väl det behövligt. När
belysningen på de nya bryggorna
är i full funktion så minskar nog
även obehörigt rotande i våra båtar.
Kanske kunde hamnen samtidigt
göras mer tillgänglig med lite gästplatser, ställplatser för husbilar
och fler toaletter?
Den välbehövliga upprustningen
av stadens småbåtshamnar pågår
med full kraft, vilket tyvärr också
innebär höjda avgifter till Grefab.
Man får hoppas att det inte dämpar
intresset och möjligheten att
skaffa båt för vanligt folk. För vem
vill inte att vi skall ha en levande
skärgård och ett myllrande båtliv?
Under sommaren har ideella eldsjälar rustat upp vaktstugan med
ny altan och det gamla klubbhuset har tömts och återlämnats till
uthyraren. Vaktrundorna under
sommaren har varit väl bemannade och det märks att många
värdesätter den trygghet vi skapar
med gemensamma krafter. Snart
är det åter dags för ordförandeträff
med Grefab och viktiga frågor som
rör vår hamn kommer tas upp. Hur
tycker du att hamnen fungerar, och
vad vill du framföra till Grefab?
Mejla dina synpunkter till styrelsen på styrbord@fbf.se.

Från Fiskebäck är det inte långt till Donsö, som är en sommarfavorit.
Foto: Peter Kvarnström / Göteborg & Co
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För Fiskebäcks Båtförening
Michael Alvander, styrelseledamot

i Götet att vår nya chef inte förstod en del av Göteborgskan. En av kontorets medarbetare fann snabbt på råd
och inhandlade en liten lathund till vår nya chef. En dag
under hösten när jag röjde i min bokhylla, så hittade jag
ett exemplar av lathunden. Lathunden rätta namn är ”Lilla
Kommotjesen, ord, förkortningar och uttryck i Hamnen” .
1616
Idén till lathunden hade väckts under en kurs för anställda
®
i16
Göteborgs Hamn i slutet av 80-talet.
Här får du chansen att testa ditt ordförråd med några
ord:

X-DRIVE

1/ Tillfällig hamnarbetare
X/ Snabb hamnarbetare
2/ Spett för att blockera elskåp
Grips
1/ Slanguttryck för gipsskivor
X/ Förteckning av skivor
2/ Handredskap för hantering av styckegods, säckar, balar

Roder
ladet
Roder
ladet
Roder ladet

Tug
1/ Tjat från jobbarkompis
X/ Bogserbåt
2/ Slang för tuggummi
Rätt svar på frågorna hittar
du längst
minhamn.se
minhamn.se
ned på denna sida.
minhamn.se

BÅT

Tillverkning av
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...grejer till båten
du inte trodde fanns!
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OCH REPARATION AV
BÅTKAPELL

Kapell/Dynor/Markiser

Mallning, tillverkning av bågar

Vi tvättar även segel
och husvagnstält
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Dragkedjor och rutor byter vi på
dagen eller direkt medan ni väntar.

Regelbundet underhåll – efter
varannan säsong – håller ditt
kapell fräscht och helt längre
Ring för prisuppgift!

Nytillverkning,
omklädsel,
tillskärning
av
Välkommen
tilltilllandets
äldsta
familjeföretag
i båtbranschen!
Välkommen
landets
äldsta
familjeföretag
i båtbranschen!
SJÖVERKSTAN
Välkommen
till
landets
äldsta
familjeföretag
båtbranschen!
Välkommen
till
landets
äldsta
familjeföretag
ii båtbranschen!
skum
till
dynor.
Byte
av
knappar
och
öljetter
— Mer än 25 år i branschen —
--Stor
Stortillbehörsbutik
tillbehörsbutik
Stortillbehörsbutik
tillbehörsbutik
---Stor
Öppet:&Måndag
torsdag 10-17, fredag 10-14
Lombardinimotorer,
reservdelar
tillbehör
-Volva
VolvoPenta
Pentaoch
och
Lombardini motorer,
reservdelar
& -tillbeör
Sjölanders
Marin
&
Markistextil
Volvo
Penta
och
Lombardini
reservdelar
&
tillbeör
Östergärde Industriväg
504, 417 29 Göteborg
---Volvo
Penta
och
Lombardini
motorer,
reservdelar
&
tillbeör
på
Tohatsu
Utombordare
, reservdelar
och tillbehör
Backa Bergögata
14 •och
422 46 Ribbåtar
Hisings Backa.
-Först
Båtari Sverige
från
Terhi
från
Highfield
Tel: 031-55 28 80 • 0704-54 66 64
Tel 031
- 52 98 50
• Fax 031-52
98 66
Båtarfrån
från
Terhi
och
Ribbåtar
Highfield
---Båtar
från
Terhi
och
Ribbåtar
från
Highfield
E-mejl: sjoverkstan@telia.com • www.sjoverkstan.se
Terhi
och
Ribbåtar
från
Highfield
E-post:
info@marintextil.se
• www.marintextil.se
-Båtar
Bunkerstation
med
“riktig” diesel
Bunkerstationmed
med"riktig"
“riktig”
diesel
---Bunkerstation
med
“riktig”
diesel
diesel
-Bunkerstation
Båt- och motorreparationer,
motorbyten
Båt-och
ochmotorreparationer,
motorreparationer,
Båtmotorbyten
----Båtoch
motorreparationer,
motorbyten
Vinteruppläggning inom- & utomhus med fullservice
Vinteruppläggninginominom& utomhus
utomhus
med
fullservice
Vinteruppläggning
&&
utomhus
med
fullservice
---Vinteruppläggning
inommed
fullservice
Rätt svar på ordfrågorna: X, 1, 2, 1, X

+LQVKROPVNLOHQ9)U|OXQGD7HOZDKOERUJVPDULQDVH
+LQVKROPVNLOHQ9)U|OXQGD7HOZDKOERUJVPDULQDVH
+LQVKROPVNLOHQ9)U|OXQGD7HOZDKOERUJVPDULQDVH
RODERBLADET
RB 218.indd 16

17
2018-05-01 20:44:12

HINSHOLMENS BÅTKLUBB
Ordförande Rustan Zachrison
Vice ordförande Lars-Olof Larsson
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Runge; Claus Schmidt
Suppleant Ove Germundsson

Hinsholmens bryggväg 30
426 79 V. Frölunda

E-post: hbk@hinsholmen.se
Hemsida: hinsholmen.se

Valberedning Rune Larsson,
Henrik Rudbäck
Revisor Bengt Carlberg
Revisor, suppleant Erik Ivraeus

HBK-medlemmar!
Nu är hösten här igen. Det var ju inte
länge sedan det var höst. Tiden går
alldeles för fort. Stoppa tiden, jag
vill hoppa av! Men det är svårt. Så
det är väl bara att acceptera fakta
och krypa ner i soffan och drömma
om nästa sommar. Den är inte långt
borta när tiden går fort. Så använd
den korta vintern till att renovera
nedgångsluckan. Den har sett lite
sliten ut. Och vredet på ena spisplattan har fungerat dåligt. Tvätta de
saltstela linorna i tvättmaskinen.
De blir som nya efteråt - men berätta
inte för den tvättmaskinansvariga
om detta projekt! Sy till den där lattfickan som är dålig. Det finns säkert

saker som du retat dig på – använd och där hittar du tidigare utgåvor
den korta vintern till att laga det av tidningen och mycket mer.
trasiga.
”Variatio delectat” i förra numret
Hittills har vi sluppit de höst betyder ombyte förnöjer och
stormar som drabbade oss förra kanske bytet från sittbrunnen till
året – Knud och Johanne ställde TV-soffan förnöjer? Att passera
till med en hel del skador. Vi vintern är kanske att passera ”Via
hoppas det förblir så och att hösten dolorosa”
framskrider utan onödigt mycket
Hinsholmens Båtklubbs styrelse
vind.
tillönskar alla medlemmar en
riktigt God Jul!
Hinsholmens båtklubb har en
egen Facebook-sida med samma
namn, och där kan man hitta en
del information. Roderbladet har Bengt Runge
en egen hemsida, roderbladet.se,

Passa på att använda vintern till fix - förr än vi anar är våren tillbaka.
Foto: Bengt Runge
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Nummer till verkstaden: 031-969256 • www.ockeromarinmotor.se
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Dags för n
• Dieselmotorer i världsklass från
Yanmar, 9-440 Hk
• Mercury Inbordsmotorer bensin &
diesel med backslag eller drev
• Mercury Utombordare från 2-450 Hk

Marina motorer i världsklass
KRAFTFULLA PÅLITLIGA & MILJÖVÄNLIGA

Välkomna att kontakta oss så skall vi
hitta en motor som passar just era behov!
En av Sveriges LEDANDE serviceverkstäder för:

HOVÅS ASKIMS BÅTKLUBB
Revisorssuppleant Sten Adlerson 0705 599605
Webansvarig Mikael Lexen 031 322 11 55
Valberedning Hans Frick 031 28 38 09;
Raymond Frankenberg 0735 349215
Roderbladet Stina Löfgren och Janerik Dimming
Plusgiro 172070-5
Swish 123 627 2371
habk.se

Ordförande Janerik Dimming 0705 28 20 31
Vice ordförande Bosse Palmås 0708 52 51 01
Kassör Alf Härsjö 0705 68 20 14
Sekreterare Stina Löfgren 0705 28 66 51
Ledamöter Johan Löfgren 0705 91 28 28; Cecilia
Glittsjö, 0733 321170; Johan Taurell 0708 51 37 05
Suppleant Arne Johansson 0705 293415
Revisor Ulf Bergendahl 0707 412283

HABK fortsätter att utvecklas
Båtunionen, SBU, till att även omfatta 2020 till en kostnad av 82
kronor per medlem. För Hovås
Askims Båtklubbs medlemmar
innebär det bland annat att man
får sex nummer per år av tidningen
Båtliv, möjlighet att teckna förmånliga försäkringar i Svenska Sjö,
och där man som medlem även är
olycksfallsförsäkrad – gäller även
medhjälpare – vid arbete i hamnen
samt erbjudanden av en mängd rabatter i olika företag – vilka finner
du på www.vastkustensbf.se. För
styrelsen innebär det även tillgång
till ett webbaserat administrationssystem som underlättar arbetet med all medlemsservice inom
klubben. Styrelsen har med anledning av avgiften till VBF och SBU
enats om att föreslå en höjning av
årsavgiften till 200 kronor att beslutas av årsmötet i april 2020 - En
höjning som föreslogs redan vid
årsmötet 2019, men som av prakDåliga bryggor
Våra fyra bryggor innanför sten- tiska skäl inte kunde genomföras.
piren är i mycket dåligt skick och
gungar betänkligt om det blåser Hovås – en allt säkrare hamn
mer än 10 m/s och när balkarna går Hittills i år har vi registrerat
av blir livsfarliga. De ruttna stol- endast tre polisanmälda stölder –
parna går ju att inspektera på ett en båtmotor, en bensintank och en
stöld av båtvagn. Självklart
enkelt sätt men även ruttna
har vår bom, Sjörbalkar har inspekäddningens
"lysterats av Grefab. Nu
ning ad hoc" efter
återstår att bara att
se när de blir åtutryckningar och
"Hittills i år har vi
gärdade
enligt
övningar bidraden underhållsregistrerat endast tre
git, men främst
plan som finns
båtägarpolisanmälda stölder – har
för hamnen.
nas
bevakning
en båtmotor, en bensinblivit allt bättre.
tank och en stöld av
HABK medlem i
I
år bevakades
båtvagn."
VBF och SBU även
82 procent av alla
2020
schemalagda nätter
Styrelsen har beav 210 personer, att
slutat att förlänga
jämföras med 2015
den provperiod på ett halvår
då endast 44 % av alla schesom avsåg medlemskap i Västkus- malagda vakt nätter bevakades
tens Båtförbund, VBF, och Svenska
Vi kan nu summera en sommarsäsong som vädermässigt inte nådde
upp till 2018, men som ändå var helt
okey. Våra nya ”hamnkaptener”
Filip och Roger har kommit väl in
i jobbet och har på ett utmärkt sätt
skött torrsättningarna av våra ögonstenar och annat som måste fixas.
Vi kan också konstatera att .Grefabs
jourbesättning i somras, under ledning av Roger Lindberg, har fungerat helt förträffligt. Under loppet
av två veckor kollapsade balkarna
mitt på B- respektive E-bryggorna
samt spången ut till flytbryggan
och var livsfarliga att gå på. Men det
fixade Anders Rundberg och Patrik
Trydvall, som i vanliga fall arbetar i
Hinsholmens småbåtshamn, redan
samma, eller nästa dag. Även en
båt som behövde akut hjälp med att
byta en zinkring fick hjälp med lyft
och sjösättning samma dag! STORT
TACK till Anders och Patrik!
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av 133 personer. Och glädjande är
att det blir allt färre som bevakar
ensamma - i år var det 88 procent
av alla vaktnätter som bevakades
av två och upp till fem personer,
vilket är det antal vi kallar till varje
nattvakt!
Styrelsearbetet
Styrelsearbetet har under året bedrivits via möten, men också i tre
arbetsgrupper; en som undersöker
förutsättningarna för att anlägga
och driva en bastu, en ”visionsgrupp” som arbetar med att se
över hur Hovås Askims Båtklubb
ytterligare kan utvecklas och en
grupp som arbetar med att implementera Båtunionens BAS-system
för bättre medlemsservice. Tillsammans med Sjöräddningen och
Sjöscouterna har vi också diskuterat hur Hamndagen söndagen den
6 september 2020 ytterligare kan
förbättras.
Höstliga
båthälsningar
från
HABK's styrelse genom Janerik
Dimming, Ordförande

De ruttna stolparna är lätta att
inspektera men frågan är i vilket
skick balkarna som inte syns är i?
Foto: Janerik Dimming

HÖSTPRISER

PÅ BÅTAR!

Vi klär in RATTAR &
SPRAYHOODHANDTAG
med äkta älgskinn

Service
• Vinterförvaring
Originaldelar förlänger livet
på din motor
och ökar säkerhten
Butik • Reservdelar

Köp dina reservdelar till Mercury & Mercruiser enkelt och bekvämt på nätet

Leverantör av: Uttern, Sargo,
www.mercurydelar.se
Atlantic
Marine, Flipper, Mercury,
Mercruiser & Fogelsta
www.harryhansson.se
031-711 25 10

Redegatan 9, Långedrag/Göteborg
Tel. 0 70 5 -92 3 1 96
w w w. ka pellt ekn i k. s e

K A P E L L & S I T T B R U N N S K A P E L L • S P R AY H O O D • M A R I N S Ö M N A D

Vi har även formsydda underlakan
till förpiken - reglerbar
resår för optimal
passform

599 kr

comfortex.se
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KILLINGSHOLMENS BÅTKLUBB
Ordförande Arne Brorsson 0705 60 07 80
Sekreterare Olle Elm 0707 790 770
Kassör Jan Skårman 031-91 24 13
Suppleant Mats Rundlöv 031-91 12 69
Revisorer Rolf Jacobsson 031-91 26 49
Olle Clarin

Bryggombud:
Brygga A Bengt Kåmark 031-91 23 46
Brygga B Göran Stråhle 031-93 27 25
Brygga C Bosse Theander 0705-122491
Facebookadmin Olle Elm

Killingsholmens Båtklubb c/o Arne Brorsson
Åsabacken 9
427 36 Billdal

killingsholmensbatklubb@hotmail.com
Facebook Killingsholmens båtklubb
Bankgiro 5308-8472

Före och efter
Ja nog har hösten kommit; syns
bland annat på de vackra färgerna
i naturen. Vi skrev ”Före och efter”
som rubrik. Kanske lite långsökt
men ändå en mycket talande rubrik,
speciellt i de här tiderna.
Vår förening har en lång historia av
förbättringar och steg för steg - före
och efter - som vi bara kopplar rygg
på. Nu senast håller vi på med renoveringen av klubbstugan. Allt är
mer eller mindre redan på plats. Det
är målat, hela västerväggen är bytt,
fönsterluckor är renoverade, brädor
på övriga väggar är bytta och det
börjar se riktigt bra ut. Ett stort tack
går speciellt till byggledare Ingvar
Sundvall och hans medhjälpare
Göran Stråhle, Olle Elm och Bengt
Kåmark. Utan er hade det inte gått,

men även Grefab har varit mycket
tillmötesgående. Vi har gjort jobbet
och de har stått för materialet. Tack
Grefab! Ta en titt på bilderna så kan
ni alla skillnader.
Vi fick också en pratstund med
Tore Glittsjö om flaggspelet. Stort
tack till Tore som renoverade.
En kul detalj. När vi tog bort de
gamla brädorna på klubbstugan
så var de gula. Har för mig att det
gamla badhuset var gult, så historien är allra högst levande. Nästan
så att man vill spara en planka och
rama in den. Till våren skall Grefab
ha satt dit hygienanläggningen.
Vatten och avlopp skall vara kommunalt. Med tanke på innan eller
före så förstår alla vilken skillnad
När de gamla brädorna togs bort på
fasaden, så kunde man konstatera
att stugan tidigare varit gul. Kanske
var färgen identisk med det gamla
badhuset?
Foto: Göran Stråhle

det blir. Lätt att tänka på den gamla
bilden med Varmbadhuset; vilka
möjligheter det här skapar.
När det här blir publicerat så har
vi med största sannolikhet haft en
bra diskussion på höstmötet utifrån bastuprojektets förslag. Även
detta hoppas vi blir ett ”steg för
steg och före och efter” – projekt.
Allt kan bli bättre och vi arbetar
vidare med ledorden en trygg och
säker hamn.
Med det sagt så önskar vi nya medlemmar välkomna samt även extra
krafter till styrelsen.
Killingsholmens Båtklubb, Arne
Brorsson
Övriga foton: Olle Elm
Klubbstugan innan renoveringen
startade.

När du kommer ner till hamnen så
notera särskilt flaggspelet med de
nyrenoverade nagelbrädorna.

Grefabs flagga vajar högt, och Killingsholmens medlemmar ät tacksamma över
att Grefab bidragit med material till
renoveringen.

Renoveringen är i full gång
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Något har hänt på ett av skären i norr vid Aspholmen.

Halvvägs med 5 knop
Killingsholmens båthamn är – som
de flesta känner till – en liten hamn
med ett läge invid ett sund mellan
Killingsholmen och Aspholmen
med sina små skär. En ökande motorbåtstrafik i sundet ger problem
med svall, vilket blivit uppenbart
för de som har sina båtplatser långt
ut på bryggorna. Alla i hamnen
känner väl till att det sitter en stor
5-knops-skylt på vågbrytaren i
söder och en mindre skylt riktad
utåt på en av bryggorna i hamnen.
Båda skyltarna ger intryck av att
det är 5 knop som gäller i hamnen,
men endast där, och det är skyltat
på samma sätt i Hovås hamn.

– anges 5 knop i sundet mellan
Killingsholmen och Aspholmen.
Det fanns i diskussionerna uppgifter om ett beslut om hastighetsbegränsning, vilket fattats längre
tillbaka i tiden. Kontakt togs med
kommunarkivet, som dock angav
att underlaget var utgallrat! Bättre
lycka blev det hos Länsstyrelsen
där en jurist lyckades hitta ett underlag gällande ”Fartbegränsning”.
Vi fick en kopia som till och med
hade handskrivna noteringar. I
själva beslutet är det tydligt att
fartbegränsning skall utmärkas av
tavlor och att det är Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)
som skall sätta upp och underhålla
När vi bland medlemmar, och i stydessa.
relsen för Killingsholmens båtklubb,
diskuterat frågan, har vi riktat in
oss på att få till stånd 5-knops-bo- Så långt komna ordande ordföjar i sundet, för att på så sätt minska rande Arne Brorsson och underhastigheten och svallet. Det har inte tecknad ett möte om bland annat
varit några frågetecken kring att 5 denna fråga med ledningspersoner på Grefab. Vårt underlag emotknop gäller i detta vatten.
togs väl, och kort därefter kunde
När vi började våra mer noggranna vi observera att något hänt på ett
undersökningar, kunde vi konkret av skären i norr vid Aspholmen.
se att på sjökortet – till exempel En medlem fotograferade skylspecialen 9317 Vinga Göteborg (1983) ten och visade resultatet i vår

Markeringen för fartbegränsningen vid
Killingsholmen ser ut så här i handlingen.

Facebook-grupp. Saken var klar;
Vi hade fått en 5-knops-skylt och
dessutom med bättre placering än
vi vågat hoppas på!
Direkt efter denna bekräftelse
sände vi ett tack till Grefabs ledning angående både skylt och
placering. Samtidigt kunde vi konstatera att vi nu kommit halvvägs i
5-knops-projektet. Därför berättade
vi om vår ovetenskapliga undersökning gjord under några timmar
en solig och inbjudande dag. Vi
kunde då observera att av de båtar
som kom från norr saktade åtta av
tio ned. Vi berättade också att så
inte skedde med båtar som kom
söderifrån. Vi tror att inte många
observerar 5 knop i sjökortet och
ingen begriper 5 knops-skyltarna
vid själva hamnen. Nu fortsätter vi
att arbeta med frågan och ser fram
mot en liknande skylt på södra
ändan av Aspholmen så snart det
låter sig göras. Tänk om den redan
står där när ni läser detta!
Text & foto: Olle Elm

Inledningen på dokumentet som omfattar två sidor, visar att Länsstyrelsens beslut fattades den 4 september 1986.
RODERBLADET
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SALTHOLMENS BÅTÄGAREFÖRENING
Ordförande, webmaster Magnus Legnehed 0705 95 43 56
Kassör Birgitta Edenberg 0702 71 24 93
Sekreterare Ann Hellman 0707 85 27 27
Vakt- o hamnansvarig Claes Edenberg 0738 08 35 68
Vice vaktansvarig Lennart Eriksson 0707 22 15 72

Registeransvarig Claes Martinsson 0733 48 42 49
Sponsoransvarig Ingemar Fredriksson 0707 92 29 59
Roderbladet Johan Göthesson 073 9797496
Valberedning Alf Ydsten 031 68 14 65
Revisor Katarina Andersson
Coboats: Saltholmen ALLA

Saltholmens Båthamn, 426 76 Västra Frölunda

Ordföranden summerar året
Ännu en säsong är avslutad, och för
de flesta står båtarna på land. Jag
hade ambitionen att även i år försöka få till stånd en möjlighet till
ordnad parkering på Aspholmen
under oktober. Det misslyckades
tyvärr, beroende på att jag startade
dialogen för sent i förhållande till
sjukdom och andra fördröjningar
hos Grefab. Vi försöker igen nästa
år. På våren är det svårare att lösa
frågan, och då får vi hålla till godo
med parkeringen vid Inre Saltholmen.
Av det som händer och inte händer
i hamnen vill jag särskilt nämna
piren, brygga 6. Planen är att det där
skall byggas ett bryggdäck, för att

få en bredare gång och bättre förtöjningsplatser. Den igenfyllnad
som gjordes 2014 är en välsignelse,
men de kompletteringar som gjordes senare har ännu inte satt sig,
utan den sjunker fortfarande. Det
nya däcket är troligtvis inte färdigt
förrän tidigast 2021.

och accepterar höjningarna. Så är
alls inte fallet. Vi ligger på för att
få förklaringar och åtgärder mot
avgiftshöjningarna. Vi har även
konstruktiva förslag om alternativa intäkter, såsom gästhamnsplatser och husbilsparkering, vilka
mottas med svalt intresse. Frågan
kommer att tas upp igen vid nästa
Ordförandena från hamnfören- möte senare i höst.
ingarna har regelbundna möten
med Grefabs ledning där vi med Styrelsen och jag önskar er alla en
varierande framgång söker gehör skön vinterdvala. Hoppas vi ses på
för medlemmarnas synpunkter. årsmötet i mars.
En återkommande fråga är förstås
de ständiga avgiftshöjningarna.
I en artikel i Göteborgs-Posten Magnus Legnehed
nyligen uttryckte sig Grefabs VD Ordförande Saltholmens Båtägaresom att hamnföreningarna förstår förening

Vaktchefen informerar
Det verkar som att det blir utökad
kontroll från parkeringsbolaget för
att förhindra otillåten parkering
kvälls- och nattetid. Anledningen
är att det står ett stort antal bilar
parkerade innanför bommarna nattetid. Som en del redan fått erfara
kostar det 600 kronor – så undvik
detta.

fick då nej med motiveringen att
alla kommuninvånare skall ha tillgång till av kommunen ägda områden. Jag har nu erfarit att man
kan skriva om kontraktet med
stadsbyggnadskontoret vari detta
stipuleras. Anledningen att jag vill
väcka frågan är att jag under sommarens turer runt svenska kusten
upptäckte att bland annat NynäsUndertecknad kommer vid styrel- hamn och Falkenberg har lyckats
semötet i november att lägga fram åstadkomma detta trots att det är
förslag om uppförande av portar kommunens mark.
med kodlås till brygga 6 och 3. Jag
har föreslagit detta tidigare, men

Välkommen till Årsmöte!
Tisdagen den 3 mars 2020, kl. 18.30
PLATS: Frölunda Kulturhus
Välkomna!
Styrelsen för Saltholmens båtägareförening
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Om du inte har något värdefullt
kvar i båten kanske du inte behöver låsa den. Då besparar du dig ett
uppbrutet lås när båten lämnas för
vintervila. Titta till båten lite under
vintern så slipper du överraskningar i vår.
Vi ses väl om inte annat på årsmötet i mars. Snacka om framförhållning!
Claes Edenberg
Vaktansvarig

God jul &
gott nytt år!
önskar Saltholmens
båtägareförenings styrelse
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Grefabs skötsel av hamnen. Som tidigt får uppställning utmed
utlovat har dessa frågor ställts berget vid Aspholmen? Denna
till Grefabs VD Ann-Christine rad kan då frigöras på våren
Alkner-Dahl. Då Grefab ännu för parkering. Över huvud taget
inte hunnit svara kommer vi en diskussion och förslag om
att redovisa deras svar i kom- vad ni kan göra för att förbättra
föroch eftermande nummer. Vi väljer dock parkeringen
Tel:vid
031
- 748
62 00
att redovisa de frågor som ställts säsong. info@dpower.se
3UREOHPPHGXQJGRPDUVRP
för att visa att vi arbetar för
badar i hamnen, läs mastkranen.
föreningens medlemmar;
 0nQJD EnWlJDUH |QVNDU IDU- Det framgår ingenstans att detta
tbegränsning i inloppet och i är förbjudet.
 (IWHU YDUMH YDNWQDWW XQGHU
hamnen på grund av vågsvall
och under badsäsong på grund mörkertid framförs klagomål om
av många som simmar i inloppet. ett flertal trasiga lampor. UnderÄr det möjligt att ändra skylten tecknad har vid ett flertal tillfällen påtalat detta muntligt och
från 5 knop till 3 knop?
KVALITET OCH TILLFÖRLITLIGHET.
med brev utan synbart resultat.
)LQQVGHWP|MOLJKHWWLOO\WWHU .ODJRPnO RP DWW VHSWLligare webbkamera längre in i
tanksugen på pontonbryggan
hamnen?
 3DUNHULQJ L KDPQHQ )LQQV fungerar sporadiskt. Dessutom

Dockmate Yacht Control trådlös styrning
Mini-17 (16hk)
Mini-29 (27hk)
Mini-44 (42hk)
Flexball
elektroniska
motorreglage
52.900 kr
65.600
kr
79.200 kr
Priserna innefattar motor med backslag, motortas-

sar, kabelstock,
instrumentpanel
och handpump
Östergärde
Industriväg
13 031-320
18 50 för
oljebyte.
www.marinmagasinet.se Välkommen!

städning toapapper fattas ofta.
många medlemmar.
 %U\JJRUQD lU KDOD YLG UHJQ En toalett är ständigt stängd.
speciellt under hösten. Brygga 3 Fel lutning på avrinningen från
är såphal och undertecknad har duschen? Just nu i april har det
trots försiktighet halkat vid ett inkommit flera klagomål. Vad
par tillfällen. Sammalunda för kommer ni att göra?
bUDOODUlGGQLQJVVWHJDUJRGandra. Vad kan göras?
 9LG PDVWNUDQHQ L LQUH KDP- kända?
nen ligger det ständigt två
Claes Edenberg
vita motorbåtar under dagtid.
Vaktansvarig och kontaktperson
Undertecknad har vid ett flertal
gentemot Grefab
tillfällen skrivit lappar och bett
att båtarna skall flyttas. Ingen
effekt. Många båtägare som
betalar dyra pengar för båtplats
Information
i inre hamnen upplever detta
I vaktlokalen finns det försom djupt orättvist. De ligger
tryckta
lappar att placera
LÄTTA,
TYSTA
OCH
STARKA.
dessutom i vägen vid av- och
i bilen som visar att man
påmastning. Vad kan Grefab
arbetar med sin båt!
göra åt detta?
 0\FNHW VNUlS EODQG DQQDW

SJÖTAXI - max 12 personer
BOGSERING - få hem båten!
STARTHJÄLP
R200S (200hk)
205.000 kr

S270S (270hk)
234.300 kr

L13-500 (500-700hk)
501.300 kr

Priserna innefattar motor med adapter för MerCruiser
drev eller backslag, motortassar, komplett instrumentering, kablage och elektrisk oljebytarpump.

Alla priser anges inklusive moms.

0706 26 07 42

Sävehallen

marstrandskajaker.se

dpower.se

PROPELLERSERVICE
REPARATIONER,
FÖRSÄLJNING,
M.M
HAR
FLYTTAT
TILL NYAPROPELLRAR,
LOKALER AXLAR,
I SURTE

.YDUQYlJHQ6XUWH7HOZZZSURSHOOHUVHUYLFHVHLQIR#SURSHOOHUVHUYLFHVH

Göteborgs Båt & Finsnickeri AB
Ett snickeri utöver det vanliga
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Båtsnickerier

Hemsnickerier

Tillverkning och renovering av:
Båtar • Inredningar • Däck
Salongs- och sittbrunnsbord
Allt efter egna önskemål.

NYHET!

Tillsammans med
erbjuder vi dig som
kund finansiering upp till 24 månader räntefri betalning.
Wasa Kredit är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar Bank.

Tillverkning och renovering av:
Möbler • Kök • Garderober
Trappor • Bord (intarsia)
Allt efter egna önskemål.

Ring oss för bokning av tid:

031-92 22 00

Gillar du tidningen du håller i din hand?

Vi har egen sprutlackering!
Vi utför även reparationer av försäkringsskador.

www.gbgbatsnickeri.se
info@gbgbatsnickeri.se

Eller behöver ditt företag kanske en ny logga, grafisk profil eller hemsida?
Tveka inte att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om just ditt företags
kommunikation!
hej@malinmagnussonmedia.se • 0702-19 23 30
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BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN
Viktor Setterbergs Väg 11, 423 38 Torslanda
Medlemsavgift: 175 kr
Plusgiro: 27 73 80 – 2
E-post: batlaget.lagunen@gmail.com
Hemsida: www.torslandalagun.se

Ordförande William Ressel 0703 68 79 57, N27
Vice ordförande Jan Wagner 0730 94 64 62, A9
Kassör Lars Holst 0707 16 54 58, M37
Suppleant Karl-Arne Stenborg 031 92 32 10, B4,
Suppleant Per Jerndal 0761 26 35 01, N24
Revisor Rolf Nordström 031 40 41 15, C9

En hamn sköter inte sig själv, men vad är det egentligen båtlagets styrelse arbetar med?

Båtlagets verksamhet under 2019
Ibland får man frågan från folk
på bryggorna "Vad sysslar ni med
i styrelsen egentligen?” Det är
faktiskt mer arbete än man kan tro.
Här är några exempel på frågor som •
varit uppe till diskussion, där vi fört
båtägarnas talan i dialogen med
Grefab.
•

•

Lagunen har drabbats av ett
ökat antal stölder och skade
görelse under året. Båtlaget
har tillsammans med Grefab
gjort en inventering av vilka
åtgärder som kan vidtas för att
öka säkerheten, allt från stora
stenar vid grinden till kameror •
och belysning har diskuterats
och till viss del verkställts.
Enligt policy från Göteborgs
kommun ska hamnarna vara
öppna för besökare. Båtlagets •
ståndpunkt är att det inte nödvändigtvis måste ske med bil,

utan kan ske till fots, vi har
därför drivit frågan om att
hålla grinden stängd i större
omfattning än vad den är nu.
Att bryggorna behöver vara i
bra skick kan nog varje båt
ägare skriva under på. Båtlaget har tillsammans med
Grefab inspekterat några av
bryggorna och påtalat vad som
måste åtgärdas både på kort
och lång sikt. Som exempel
kan nämnas förankring, flytkroppar till Y-bommar, el och
vatten.
El-installationen både på land
och vid bryggorna lämnar en
del övrigt att önska. Båtlaget
har tittat på detta och föreslagit
för Grefab vad som bör göras.
Renhållning och städning
av framförallt WC men även
övriga utrymmen har noterats,
RODERBLADET
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•

•

och informationen har vidarebefordrats till Grefab för åtgärd.
Avtalet med P-bolaget är fortfarande höljt i dunkel och
innehåller många frågetecken.
Möjligheten att på sommaren
parkera inomhus i hallarna har
påtalats av Båtlaget till Grefab.
Kontaktmöten med övriga
hamnföreningar inom Grefab
har genomförts vid ett flertal
tillfällen i syfte att ta till sig av
ömsesidiga erfarenheter.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt År. Nästa år tar vi nya tag och
ser fram mot en varm och fin båt
sommar.

Styrelsen

Grefab har möjlighet att säga försäkring är intressant även ur som säger att kunden ska ha en Grefab-kund sedan 1982,
upp hyresavtalet med omedel- en annan aspekt. I § 11 a slås försäkring för sakskada på den Saltholmen och Torslanda
bar verkan. Detta slås fast redan fast att en förutsättning för att egna båten – kravet i § 11 a han- Lagun
i de allmänna villkorens § 2,
vilken ger Grefab denna generella rätt vid så kallat "väsentligt
EVARV
avtalsbrott". Vad menas då med
FULLSERVIC
väsentligt avtalsbrott? Vilka
försyndelser avses? Det framgår
av de påföljande paragraferna.
PACYFIC AB mäter, skär
Ett axplock:
och syr båtdynor.
· Om båtägaren har uppgivit
Hög kvalité till bra pris &
refab tackar för att du så ingående läst en ansvarsgrund för kunder och bolag för sådant
felaktiga uppgifter om exempelpersonlig service.
och pekat på delar i villkoren som är av som sker orsakat av besökare som inte är kunder.
vis båtens vikt eller djupgång
6HUYLFH_5HSDUDWLRQHU_3ODVW
Då syftet är att deODFNVNDGRU_%OlVWULQJ
skall vara allmänna och
vikt för kunder och bolag. Syftet
är som
(§ 4 c). Ja, självklart bör sådana
1\LQVWDOODWLRQHU
PRQWHULQJDU_5HVHUYGHODU
många frågor kan villkoren ibland
tydliggörs
uppgifter vara korrekta. Men
För mer
info: i rubriken att alla får en likabehandling. breda och täcka
Villkorens syfte är att i förväg klargöra så att vi upplevas övertydliga i sin formulering.
omedelbar uppsägning...?
www.pacyfic.se
gemensamt kan undvika situationer då ni och våra
· Om kunden före betalning
Anders Söderberg
eller ring
073-772
83 74vara oense i frågor som
medarbetare
inte behöver
för avtalsperioden går i konkurs
vice VD
går att klargöra med villkor. Villkoren skapar även
eller "av andra skäl kan anses

1\DYLOONRUHQ|NDU
likabehandlingen

NYA BÅTDYNOR?

G

Hämtning av utombordare, båtar och drev
Reparation och service
av samtliga motorfabrikat
Försäljning av nya
och begagnade motorer

www.Propellerteknik.se
Vinterförvaring
Vi servar även vattenskotrar

I

Vi u

Samti

V
Då h

For
Bestäl
Så kan

Lämn
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Välkomna att ringa eller besöka oss!
Besöksadress: Varvsvägen 40 | 475 50 Hälsö | 031-54 32 10

2018-05-01 20:44:20

Gottskärsvägen 185 • Onsala • 073-323 73 00 • 0300-43 10 03
brabat.se

marinforum.se

• Auktoriserad Yanmar,
MerCruiser, Mercury,
Volvo Penta

RB 218.indd 17

• Plastreparationer
• Ankarspel & Bogpropellrar Side Power
• Försäkringsskador
• Rosfritt, tankar,
pulpitar, pekar samt
badbryggor

Service

Service

Service
Service

Björlandavarvet AB • Björlanda Kile 80A, 423 61 Torslanda • www.bjorlandavarvet.se
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Gö

Victor
www.m

Service
Service

SWE18148 / 0119

Pantaenius allriskvillkor –
vad som än händer!

Med Pantaenius som partner har du det bästa tänkbara skyddet för dig och din båt. Du har alltid fast försäkringsvärde
och aldrig åldersavskrivningar. För många skador har du inte ens en självrisk.

Marstrand · Tel. 0303 44 50 00 · pantaenius.se

