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Vi välkomnar gärna fler medlemmar!

S torebro R oyal C ruiser C lub

Förutom att man träffar andra trevliga Storebroägare att utbyta tankar och erfarenheter med,
ger medlemskapet många förmåner.

c/o Larserik Martnell · Fornuddsgränd 8 · 135 52 Tyresö · Tel 070-729 45 63 · Bg 5728-3020 · www.srcc.nu

Jolpens Vänner

Jostein Torp · Fusdalsenga 13
N-1386 Asker, Norway

R edaktion

I nnehåll
Jolpen 20 år
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Lars Rüdén, tel 072-545 68 00
lars.ruden@robota.se

Midsommar på Jolpen

Magnus Larsson, tel 0704-93 64 66
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SRCC Årsmöte, kl 11:00
Kick-off på Jolpen
Grillhelg på Jolpen
Midsommar på Jolpen
Classicdagarna
Ostkusteskader
Kräftskiva på Jolpen
Ungdomshelg
Stängningshelg på Jolpen

Vänern

Midsommar i Sjötorp
Eskader i Karlstad

11 mars
6 maj
3 juni
23 juni
1-2 juli
26-28 juli
12 aug
26 aug
23 sept
23 juni
12 aug

Norway

Færderseilasen med årsmøte
(Oslofjorden)

9-11 juni

Årsavgift ord medlemskap

2017
900:700:-

Årsavgift passiv medlem

400:-

Jolpens vänner inkl
hamnavgift, el o bastu

1.300:-

Inbetalas på SRCC:s Bg 5728-3020
eller
Swisha 1236449961
Ange vad betalningen gäller för.

l

Tillgång till klubbens interna hemsida
där du hittar olika erbjudanden.

l

Intressanta medlemserbjudanden från
våra samarbetspartners inom båtvård
och vinterförvaring. Kontaktlista hittar du på vår hemsida.

l

Fördelaktiga båtförsäkringar via våra
försäkringspartners. Kontaktlista hit
tar du på vår hemsida.

Årliga eskadrar med kick off, grillfester, tävlingar mm.

Classicdagar för våra veteranbåtar.

l

Midsommarfirande och kräftskivor
ordnar respektive sektion.

Vi har glädjen att välkomna dessa nya medlemmar
Namn

Medl.nr Båtnamn

Båt & årsmodell

Salomonsson Tommy 1192
Monique
Storö 1
Henriksson Daniel 1191
Scomber
SRC355 Baltic 1996
Lundblad Björn
1190
Camilla 5
SRC 380
Ernstgård Janne
1189
Stridsbåt 127
SRC90E 1997
Jägenstedt Mikael 1188		
SRC 340 Adriatic 1990
Dovertun Niklas
1187
M/Y Thalassa
SRC 380 Biscay 1996
Rockas Fredrik
1186
Govinda
SRC410 Commander 1996
Hultman Mats
1185
Jackie
SRC340 1990
Gustavsson Pär
1184
Sjövild
SRC 34 Baltic 1972
Wästborn Krister
1183
ANNA III
SRC 380 1992
Westberg Jörgen
1182
Eureka
Storö 34 1988
Eklöf Kim
1181
Mirabelle
SRC 355 1995
Kihl Johan
1180
Asti
SRC 36 1986
Friberg Bengt
1179
Franceska 		

Hemmahamn
Fiskebäck
Björlanda
RÅÅ
Furusund
Nynäshamn
Svinninge
Säbyviken
Hönö klova
Säbyviken
Gäddeholm
Västerås
Trosa
Navis
Kristinehamn

Ledamot / Jolpen

Ledamot / Webmaster

Årsavgift första året
(klubbflagga ingår)

Kvartalsbrev till alla medlemmar med
de viktigaste klubbhändelserna.

l

l

Magnus Larsson, tel 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se
Lars Wenning, tel 070-591 47 74
lars.wenning@grundbulten.se

Ostkusten

l

Gemensamma evenemang och träffar
för Ostkusten, Västkusten och Vänern.

Ledamot

SRCC-kläder hittar du på

för

Klubbtidning som utkommer med 3
nr per år med intressanta artiklar och
erbjudanden.

l

Junette Linder, tel 070-797 00 50
linder@blixtmail.se

Annons

A vgifter

l

Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com

K lubbnytt

S hoppen

K alendarium 2017

V

år klubbholme Jolpen är
vårt eget paradis i Stockholms mellanskärgård med
klubbhus, bastu, bryggor,
jollar, badstrand samt andra
trivselbyggnader.
l Jolpens Vänner-medlemmar har fri
tillgång till ön, fri el och TVuttag vid
bryggorna samt bastu under säsong.

Vice ordförande
Veronika Ericsson, tel 0738-444 160
ericsson.veronika@gmail.com

Arne Christensen
Larserik Martnell, tel 070-729 45 63
larserik@diamantprofil.com
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SRCC Norway

Magnus Larsson · 0704-93 64 66
magnus.larsson@jrsam.se
Kenneth Johansson · 070-558 88 07
kenneth.edvin@gmail.com

Suppleant / Classicansvarig
Mikael Friberg, tel 070-659 21 96
micke@mjmusic.se

Revisor Ordförande

bokning snarast. Erbjudandet gäller i mån av plats.

Lena Smedstad, tel 073-551 17 99
lsmedstad@hotmail.com

Revisorsuppleant
Susanne Edin, tel 0735-93 68 03
susanne.edin@gmail.com

Valberedning
Börje Hansson, tel 070-593 12 54
borje.hansson@brightpictures.se

Valberedning
Bo Edin, tel 070-936 96 00
gulli.edin@live.se

www.srcc.nu

www.srcc.nu
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SSRS under sommar
Båtbrand
5 augusti, RS Möja

TID!

Larm om båtbrand / explosion. Rescue
Värmdö lämnar snabbt av en bogsering
och är framme på plats efter 13 minuter.
Polis och kustbevakningen på plats och
Rescue Värmdö kunde assistera personal från ambulanshelikopter med kortare
transport.

Utsatt läge
29 juli 2017

H

ur ofta hör vi inte ordet

arbetstid, fritid, kvalitetstid, egentid. Det tar för lång tid,
Vi har inte tid, de har inte tid.
Tidsbrist, vem har inte hört det
på jobbet eller hemma när något skall genomföras.
När man reﬂekterar lite mer över ordet Tid så
kan vi enkelt konstatera att tiden alltid har varit
densamma. Dagarna är lika långa nu som för ﬂera
tusen år sedan så vi borde ha lärt oss hur länge en
timme, vecka eller månad är. Det borde helt enkelt
ﬁnnas i generna ändå så står vi där och säger att
tiden inte räcker till! Vad beror detta på?
Vi transporterar oss snabbare och vi informerar
snabbare vi producerar snabbare ändå så pratar alla
om tid och att det är en bristvara.
Jag är Befälhavare på räddningsstation Stockholm inom Svenska sjöräddningssällskapet och
avdelar en stor del av min fritid till att utbilda och
träna våra besättningar som är precis lika oavlönade som jag är. Varje befälhavare skall avsätta
72 timmar i månaden för sjöräddning. Det betyder inte att man är på havet hela tiden men runt
50% av tiden vistas man på båt. När man berättar
detta så säger många oj, hur har du tid med det ? Ni
anar inte hur glada och lugna människor blir när vi
kommer och hjälper dem oavsett om det är bränslebrist, grundstötning eller allvarliga sjukdomssituationer. Den känslan när man hjälper någon är
fantastisk och plötsligt känns all tid man lagt på
träning och övning väl investerat. Jag brinner även
för andra organisationer som ger sina medlemmars
tid?
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”

Jag tror att
det ﬁnaste
man kan ge
någon nu
och i framtiden är att
dela med sig
av sin tid.

”

tid för viktig samhällsverksamhet såsom Missing
people, Aktiv skola m.ﬂ.
Nu undrar ni förstås om jag har haft för mycket
tid i sommar eftersom jag tar upp detta ämne samt
hur jag skall knyta det till vår ﬁna klubb och våra
ﬁna båtar.
Jag träffade en klubbmedlem i somras i Trosa
gästhamn som har en fantastiskt välskött SRC 34
helt i trä. Så jag ställde givetvis frågan hur har du
tid att ta hand om din ﬁna båt och hålla den i ett
fantastiskt skick. Vi konstaterade efter ett längre
samtal att all den tid han lägger ned på sin båt under torrsättningen ger så mycket mer tillbaka när
man sitter i sin båt en varm sommarkväll och tittar
på solnedgången och känner sig nöjd med den tid
man lagt ned för omvårdnad (och lite pengar) på
sin båt.
Jag blir glad varje gång jag ser att en Storebro
båt blir såld för då vet jag att det är någon som inte
kan ge sin båt tillräckligt med tid som tar beslutet
att sälja till någon som vill ge sin tid till motsvarande båt. Detta innebär att båten får en uppfräschning och kanske saker utbytta så nya ägaren kan
sitta nöjd i solen en sommarkväll.
Jag tror att det ﬁnaste man kan ge någon nu och
i framtiden är att dela med sig av sin tid. Ta sig tid
att lyssna på sin fru/man, sambo barn, föräldrar,
kompisar, vänner. Det mest fantastiska med tid är
att den i nuet är lika för oss alla.

Vättern sägs vara en vred sjö och kan
plötsligt överraska med höga vågor.
Detta hände då ett lokalt lågtryck passerade en del av Vättern och en mindre båt
höll på att kantra. De sökte sig bort från
området och vi bogserade sedan till lugnt
vatten där det finns skydd för natten.

Maskinhaveri utanför
Hammarbyslussen

Larm om drivande
motorbåt

30 juli 2017, RS Rescue 11-07

29 juli 2017, RS Stockholm

Söndagen den 30:e Juli, klockan 15:58
får Rescue 11-07 information om att det
ligger en medlem med maskinhaveri
utanför Hammarbyslussen.
Då RS Stockholm var upptagna med
ett annat uppdrag och Rescue 11-07 hade
möjlighet, valde man att slussa ut och assistera in medlemmen till Mälaren och in
till hemmahamn.

Larm från Sjöräddningscentralen om en
motorbåt med två personer ombord som
har motorproblem och ligger och driver
på Trälhavet. Rescue Pantamera avgår
mot haveristen men uppdraget blir avblåst efter endast ett par minuters gång
då haveristen fått igång sin motor igen.
Besättningen på Rescue Pantamera återgår till den avbrutna middagen.

Drunkning Syd Koster

Saknade ungdomar

20 juli 2017, RS Strömstad

Larm om drunknings tillbud Syd Koster,
Rescue Maximat och Rescue Kersti Hydén avgår strömstad med ambulans, polis samt personal ifrån räddningtjänsten.

31 juli 2017, RS Loftahammar

Två ungdomar saknas efter en tur med
gummibåt från familjens båt. Vi hinner
precis göra båten redo för avgång när
JRCC återkommer med bra besked om
att ungdomarna har kommit till rätta.

VARVSINFORMATION

Det är öppet varv den 18 november i Storebro
mer info på deras hemsida,
www.storebro.se
Mer info gällande uppgradering/ förvaring på Storebro,
de hänvisar även här till deras hemsida www.storebro.se

SSRS har fått utökade resurser med Fredrik Cederlund som sjöräddare, här med Befälhavare
Lars Rüdén, båda medlemmar i SRCC.

Lars Rüdén
Ordförande
www.srcc.nu

www.srcc.nu
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Här ser man den stenlagda kajen och vårt första
tält, mer för skugga än regn. Ofta vajade signalstället och innan flaggstången skänktes fick flaggan vara typ mindre.

En vacker kväll, med lite skänkta möbler. Till höger är årets grill, ”alla” hade en sådan. Stekplatta med
gasol, räfflig på ena sidan och plan på den andra. Snabb som tusan. Lätt igenkänd på sin frisyr, ser vi
att det är Jan-Erik Wikström som axlar rollen som kock denna kväll.

Så här såg bryggan ut under lång tid. Vi borrade senare i dubbar i berg och stenar, för att slippa binda runt träd och buskar. Notera den fina vindflöjeln som
senare målades om till en sjökapten. Snurrade med armarna i vindens riktning.

Jolpen 20 år

Text: Anders Bejting, Foto: Arne Christensen och från fotoalbumet i Klubbhuset

J

Året är 1990 och Lennart Ivarsson (Storebro Bruk) har samlat
ett mindre antal Storebroägare till Biskopsudden i Stockholm
för att bilda en Storebroklubb , SRCC.

ag fick glädjen att vara en av
dem och senare även bli ordförande under flera år. Klubben
växte i medlemsantal de kommande åren och över 50% av
medlemmarna var vid denna tid i
Stockholms regionen. Vår naturliga mötesplats för oss blev Högböte, en klubbholme öster om Möja som ägdes och
drevs av KMK, och så än idag. Vi började nu bli så många Storebrobåtar där
så att Högbötesvänner börja tycka att det
var lite ”besvärande”, det fanns andra fabrikat av båtar som också vill vara här, sa
man. Det låg givetvis i sakens natur att vi
till största del bara pratade och umgicks
med de som valt en riktig båt, Storebro,
givetvis.

6

Det fanns endast två ställen man kunde lägga till om man hade hund. Bryggan eller hundudden. På
bild, undertecknad (ett antal kilon tidigare), Annika och vår labbe Lady på hundudden.
www.srcc.nu

Vid ett årsmöte föreslog vi från styrelsen att det kanske inte vore så dumt
med en egen klubb vik eller ö. Vi fick
direkt uppdrag från årsmötet att starta
sökandet, men styrelsen fick inte genomföra något köp eller avtal utan medlemmarnas röst.
Med en så stor skärgård, som Stockholms, med öar och vikar, var vi tvungna
att sätta vissa begränsningar. Vi sökte en
plats där man kunde, utan allt för mycket
båtåkande nå för att vara där under en
helg. Vi var rädda för att annars skulle
det bara bli lite besök under semestrar/
långhelger m m och ingen kunde sköta/
hjälpa till med det arbete som behövs på
andra delar av året. Så, vi tog en passare
och satt en av spetsarna på Slussen och
drog en cirkel på ca 30Nm. Här är det
ungefärliga området som vi ska leta i, sa
vi.
En av mina kontakter på SMHI gav
oss alla vinddata för Stockholms skärgård, riktningar och styrka för alla årets
sjömånader. Efter att överfört/gjort om
dessa till en grafisk bild på en OH-film
kunde vi placera denna på sjökort och
se hur vinden påverkade just det ställe
vi kunde vara intresserade av. Nu var vi
redo. Hej och hå.
Det visade sig att det var inte alls så
lätt som vi trott. Vid nästa årsmöte hade
vi knappt ett enda förslag att komma
med. Men Storebromedlemmar är av
segt virke, så de föreslog att vi fortsatte vårt arbete inför kommande säsong.
Grundidén var att vi skulle arrendera
mark, helst på 50 år eller mer. Vår kassa
www.srcc.nu

var inte i dignitet för att köpa något, utan
mer för investering i bryggor, och annat.
Vi hade glömt en viktig parameter.
Den mänskliga faktorn. Vi som hade så
vackra båtar med så trevliga ägare måste
givetvis vara välkomna överallt. Nähä,
så var det inte alls. Vem vill släppa till
mark till en ”Marina”. ”Det blir bara
festande och musik dygnet runt”. Ett av
dessa ställen var Svartsö. Jo, det är samma ö det finns en handelsbod. Vi hade
fått tips om att kunna få arrendera en vik
på den nordvästra sidan. Men en av de
två ägarna backade sent ur.
Vi hade nu även kontakt med KSSS
(Sandhamn). Visst kan vi göra ett samarbete tyckte dom och föreslog ett arrende på Lökholmen (Ön strax norr om
Sandhamn). Dock på utsidan, nordväst.
Inget bra vindläge för nordan. Vi lade ner
mycket arbete på ett avtal där bl a KSSS
stod för el och vatten m m. Vi stod för
all byggnation, såsom bryggor, klubbhus
m m. Tyvärr, för varje nytt möte med
KSSS så försvann lite av det vi tidigare
beslutat och till slut var det inte någon
ide att fortsätta.
Nytt årsmöte igen. Ny rapportering.
Ingen klubbö i sikte. Nytt förtroende
gavs för fortsatt sökande. Nu var det
dags att byta taktik. Vi får nog leta efter
ett ställe som vi kan köpa, helst en egen
ö. Så var det där med finansen. Vi måste
låna. OK sa vi, men det får årsmötet avgöra den dagen vi hittar något. Nu delade
vi upp oss, så att alla fick i uppdrag att
ringa olika ägare. Kyrkan, domänverket, försvarsmakten, mäklare m m. Nu

Bild från norr. Båthuset och notera den andra av
tre bryggor. Alla lika.

Det här är båthuset. Idag finns vår fina bastu där.
Det ser mer fallfärdigt ut än det var.

En roddbåt ingick i köpet. En motor, 2 Hk, skänktes senare. Ekipaget användes många år framöver av våra medlemmar. Senare skänktes ytterligare en 2 Hk. Med sk ”dual-station” gjorde båten
mycket uppseende, ofta vid besök på Örsöhandel
med sina 2 x 2Hk aktersnurror Båten drogs upp
av ett manuellt kuggspel ( finns faktiskt kvar än
idag). På bild ser vi Kurt Häfeli, arkitekt, som
hjälpte oss mycket med ritningar och annat. Kurt
blev också ordf för Veteransektionen.
7
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hittade vi en härlig vik på norra Möja,
Långvik. Skyddat från nästan alla vindar, behövdes dock muddras för bättre
djupgående. Vilket fick göras. En enorm
areal ingick med små bodar m m för tidigare djurskötsel. ”Promenadavstånd” till
Handelsbod. Såldes av en öbonde (släkt)
som bott i Möja hela sitt liv. Nu var vi
nära tyckte vi. En liten folder togs fram
för att sända till medlemmarna visande
alla möjligheter och få respons. Plötsligt
börja öbonden sväva på målet. Hembygdsföreningen hade fått tag i vår folder och utläste i denna som om vi skulle

Här ser vi Jolpens karriärstege. Vissa nådde toppen, andra inte. Här är det två som lyckades. Inspektion
och reparation av tak. Senare helt omlagt.

Några fler hjälpte till förr, att resa midsommarstången, än det är idag.

Leverans av vår första stora grill. Design, tillverkning och en donation av vår medlem Jorma Lustig.

både anlägga golfbana och annat. Det
gjorde inte saken lättare att mitt emot i
viken fanns en släktgård. Ägdes av släkten Egnell. Precis, en Göran Egnell var
ordf i KMK i många år. Dessa motsatte
sig att ha en båtklubb mitt emot sig och
sökte via hembygdsföreningen få öbonden att inte sälja. Nu tog vi och granskade fastigheten juridiskt och ekonomiskt.
Då visade det sig att ägaren hade kommit
i en s k prekär situation. Hans äga var belånad till ca 2,5 milj i ett bolag som hette
OM-Finans, om jag inte minns fel och
bolaget ville börja inkassera på lånet.
OM-Finans vill inte acceptera vårt bud
om ca 2 milj. Så tog den satsningen slut.
Nya besök på olika öar fortsattes,
men inte något vi fann var intressant.
Året är nu 1996 och det är höst. Plötsligt
finner vi en annons i tidningen Land om
en ö till salu, Jolpen. Vi åker med mäklaren (taxibåt) ut från Waxholm tillsammans med andra till Jolpen. Ett förfallet
ställe som troligen legat i träda i flera år.
När de andra kommenterade med alla
de problem de såg, gick vi runt och såg
möjligheterna. Kunde det vara så att vi
nått vårt mål…igen.
Vi informerade mäklaren att vi öns-

kade bjuda på fastigheten. Nu informerade vi alla som vi hade kontakt med att
åka till Jolpen (huset var obebott) och
ge oss en bedömning. Efter en samlad
genomgång i styrelsen var vi nu enade
om att gå vidare. Vi hade också fått en
värdering om ca 2,2 milj på Jolpen. Nu
var det dags för förhandlingar. Jag hade
ett flertal kontakter med mäklare/säljare.
Varje gång jag gav ett bud sa mäklaren
att det var någon på Örsö som bjöd över.
Jag tror personligen inte att det fanns någon mer än SRCC som bjöd. Till slut var
vårt bud om 1,8 milj godkänt och mäklaren accepterade också vårt villkor att vi
måste ha ett medlemsmöte innan affären
kunde genomföras. Oj, oj , nu är det nära.
Efter mer än 1000 timmars arbete, hade
vi nu lyckats eller... Det var bara ett problem kvar, tänk om mötet inte röstade för
ett köp.
Det är nu 1997 på våren. Vi har sänt
ut en fyllig information till alla medlemmar om ön Jolpen och dess möjligheter.
Även en budget för köp och för restaurering fanns framme. I vår kassa fattades 1 milj och det skulle lånas upp. Då
erbjuder en av våra medlemmar, Hasse
Mellström, att – det kan ni låna från mig

Precis som idag dansades det runt midsommarstången

Gästhuset revs när Ungdomshuset byggdes.
”Klubbhuset” år 1933. Nya huset grundades i september 1933, färdigställt i maj 1934 och tillbyggd
till dagens skick 1936/37. Insidan gjordes om 1998.

(vilket blev 1 750 000:-?). Helt fantastiskt. Men sa vi, det skall vara på normala villkor, ränta och amorteringar och
det är för en övergångsperiod. Alla bitar
på plats. Nu var det bara mötet.
Vi hade fått låna Cirkus, Stockholm,
9 februari, för detta ändamål. Hela 60
stycken medlemmar kom till mötet.
Vi hade bilder och underlag på Jolpen
och vår förhoppning var givetvis att få
ett klartecken till köp. Efter de vanliga
årsmötespunkterna var det nu dags för
frågan om Jolpen. Finanseringsförslag
av Jolpen framfördes och samtalen var
igång.
– Vi har ju Högböte. – Jag kommer
aldrig kunna nyttja denna ö, jag bor för
långt ifrån. – Skall vi inte använda våra
pengar till något annat m m.
Frågorna var flera och vi besvarade
att det är styrelsens uppfattning att en
klubbö stärker klubben långsiktigt och
gynnar alla medlemmar. Även om alla
inte kan nyttja ön så är det vår övertygelse att medlemsantalet kommer öka,
till gagn för alla och kommer skapa en
gemensam trevnad.
Röstningen blev 2/3 för ett köp. En
klubbö var född. Örsö 1:32, Jolpen.
Men, men, det var inte slut med det.
Nu ångrade sig säljarna och vill inte sälja
längre. Nya problem. Vi kunde dock till
slut övertyga att de fick acceptera vårt
köp. Det officiella datumet då myndigheterna skrev in oss som ägare blev
1997-05-30.

Följ den spännade fortsättning i nästa nummer: En Stridsbåt 90E fick en stor betydelse.
Stämmer det att sanden till stranden kunde
innehålla skelettdelar? En stenmur blev en
viktig del i arbetet. En fästing fick betydelse
för ön:s grannsämjan. Vår tidigare ägare,
vem var han egentligen och mycket mera.

g

Rensning av ”fisk”. Som vanligt mer snack än arbete. Trevligt m a o. Lägg märke till all vass på andra
sidan bryggan. Det är här den nya stranden kommer att bli till.
8

Badbryggan. Står sig än idag. Senare kompletterat med ett trevligt trädäck.
www.srcc.nu
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Helrenovering av en
Storebro 470
Segelbåtar har alltid legat nära mitt hjärta, men jag har ofta
konstaterat att om jag någon gång skaffar en motorbåt kommer
det att vara en Storebro

B

TexT & FoTo: Sam Forsbom

tänkt oss utan projketet blev större och
större. När vi en gång gör något ska vi
göra det ordentligt! Den ursprungliga
tanken var att måla båten och förbättra
trädelarna, men då jag under hösten
använde båten vaknade intesset för att
uppgradera båten till en Storebro 515
modell. En ordentlig badbrygga och ett
tak på bakdäcket, istället för presenning,
kändes som allt mer självklart.
I oktober lyftes båten upp för vintern och renoveringsprojektet tog fart. Vi
forsatte att förbereda inför målningsprojektet, men vi beslöt oss också för att renovera det existerande teakdäcket samt

åtenS KlaSSiSKa oCh tid-

samt det högklassigt utförda arbetet är det
jag uppskattar. Renovering
och underhåll av mina båtar
är ett av mina intressen och därför började jag på vinterna 2014 söka något renoveringsobjekt som jag skulle kunna ha
vid sidan av min segelbåt.
Hela mitt liv har jag egnat till segling
(över 40 år). Till en början handlade det
om optimistjolle, men de senast 18 åren
har jag samlat ihop 50.000 sjömil med
en svensktillverkade 45 fots segelbåt.
Denna var också vårt hem under två år
då vi seglade i Medelhavet. Min första
motorbåt byggde jag som 14-åring av
faner, följande var en 28 fots RIB och
en Coronet 24. De två sistnämnda finns
ännu kvar och fungerar som stugbåtar.
Båtlivet är en stor del av min fritid, från
maj till oktober tillbringar jag allt som
oftas veckosluten i den Åboländska skärgården och under semestern är det oftast
en fyra veckor lång båtresa till Sverige
som gäller.
löSa Stil

Ett lämpligt projekt

Jag hade siktat in mig på olika Storebro
modeller i storleksklasserna 38-51 fot.
Valet föll slutligen på 470/515 tack vare
dess välplanerade utrymmen, men den
rätta modellen till rätt pris verkade inte
finnas. Våren 2014 kom trots allt vändningen, då sjönk priset på en båt som jag
redan tidigare hade spekulerat på och
efter semestern i augusti beslöt jag mig
för att ge ett anbud. Båten hade stått på
land i fyra år, den var smutsig och såg ut
att vara i dåligt skick. Båtens grund var
ändå välbevarad och som ett villkor för
10

köpet hade jag provkörning och att motorerna fungerade. Provkörningen gav
resultat och sedan den dagen har båten
stått vid min brygga på somrarna. Innan
detta har trots allt en hel del skett.
Under hösten hade jag tid att bekanta
mig bättre med båten. Vi åkte runt en del
i den åboländska skärgården med en båt
som såg rätt sliten ut. Ibland hörde jag
till och med hur människor funderade
vad det är för typ som tar så dåligt hand
om sin båt. Men dessa fick nog senare
ångra sig. På hösten påbörjade vi såsmå-

ningom renoveringen av båten och vi
skaffade bland annat material och handböcker (Lennart Ivarsson var till stor
hjälp i detta arbete).

Projektets första skede –
renovering av utsidan

Allt började med diskussioner på varvet D-Marin i Finland där renoveringen
skulle genomföras under vintern. Vi kom
överens om vad som skulle göras, men
naturligtvis gick det ju inte som vi hade
www.srcc.nu

att beklä framkajutans tak, badbryggan
och flybridgens golv med ett ordentligt teakdäck. Fogmassan på det gamla
däcket togs bort och däcket fick torka under vintern. Skrovets ytor var i det stora
www.srcc.nu

hela bra, det största arbetet gjordes med
överbyggnaden där någon tidigare hade
målat med rulle. Som tur var det arbetet
så dåligt gjort att största delen av färgen
lossnade med trycktvätt.
Innan båten målades gjordes ett ordentligt grundarbete, alla ytor lappades,
slipades och grundmålades innan den
egentliga målningen. Samtidigt byggdes
och monterades ett nytt tak samt en ny
badbrygga. Grundarbetet var det arbetet
som tog största delen av tiden, men ett
välutfört grundarbete gör att allt annat
går mycket snabbare samt att slutresultatet blir bättre. Exakt så var det i mitt
fall. Båten målades med AWLgrip snow
white och slutresultatet är en vit, slät och
lättskött yta.
Teaket limmades på framkajutans
tak, flybdridgen och badbryggan. Det
gamla teakdäcket fick nya fogar och detaljer som saknades lades till och slutligen slipades hela däcket. Efter detta
arbete ser det nästan 30 år gamla däcket
nytt ut. Dessutom förnyades gummilisten runt båten, luckornas och flybridgens
plexiglas byttes också ut. För att minska
på vindens inverkan höjdes samtidigt flybridgens plexiglas med 100 mm. Detta
utan att inverka på båtens utseende.
Alla trädelar slipades rena, behandlades med mahognybets och lackades
med 2-komponentlack 5-6 gånger. Sidoskyltarna och räcken hade grånat, men
idag ser de ut som nya. Ni kan säkert
föreställa er arbetsmängden. Räckens
polykarbonatsskivor byttes till gråa och
täcktes med en matt film. Tack vare detta
ser man inte till bakdäcket från bryggan.
Slutresultatet är utmärkt och idag har
jag en mer funktionell och modern båt.
Den nya målytan är mycket lättskött och
färgen gör att båten ser ny ut.
Att få alla delar tillbaka på sin plats
var en syssla för sig och de sista delarna
skruvades på sin plats under sommarens
semesterresa.
Under följande vinter renoverades
båten invändigt och båtens navigationsoch givarutrustning förnyades till de nyaste NMEA 2000 lösningarna.
Kommande vinter skall botten sandblästras, epoxybehandlas och målas med
en ny högtrycksbottenmålningsteknik.
Den nya tekniken garanterar en hållbarhet på tre år i Medelhavsförhållanden
och 4-5 år på Östersjön.

Om du är intresserad av ett likande
renoveringsprojekt ta kontakt Sam Forsbom, Oy DB Marina Ab, +358 400 700
737 eller sam.forsbom@dbmarina.fi.
Fler bilder under www.dbmarina.fi/sv
11
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Midsommar på Jolpen
TexT: Magnus Larsson, FoTo: Anders Bejting och Elisabeth Larsson

S

Med en fullpackad båt (igen) gav jag mig ut ensam till Jolpen
redan på tisdagen för att möta upp Kenneth och Elisabeth
som redan var på plats.

Könt att vara ute i god tid
och att förbereda i lugn och
ro för en gångs skull. På onsdagen började båtar trilla in
och även resten av min familj
ankom med Waxholmsbåten till Karklö.
Midsommarafton bjöd på strålande sol
och fastän det var lite vind så kom den
från rätt riktning. Totalt blev vi 17 båtar
och i år fick vi även besök av 34or vilket
är extra roligt. Barnen, med Astrid och
Maxi som ungdomsledare, tog tag i diverse lekar redan från kl 10.00 samtidigt
som den vuxna delegationen iordningställde midsommarstång, dukning, tårtor
och alla annan dekoration som hör midsommaren till. Vid lunchen tog Supernova-Annika tag i nubbesångerna med bravur. Vilka röstresurser den kvinnan har.
I år fick vi tyvärr inte njuta av Bosses
dragspel men Börje och Mikael gjorde
sitt absolut bästa för att hålla fanan för
våra musikanter högt. Efter midsommardansen så samlades vi traditionsenligt på
aftersail där även priserna från Storebro
presenterades. I år valde vi mindre antal priser och barnen ett eget lotteri. Där
vuxna ser kvalitet före kvantitet så upplevde jag att barnen gick helt på kvantitet.
Ett stort tack riktas till Roger von Haugwitz och Roger Karlsson på Storebro för
det generösa bidraget till årets lotteriet.
Det blev även ett visst överskott i år som
kommer återinvesteras i Jolpen. Lotteriet
är det som finansierar midsommar så vi
som ansvarar för detta tackar ödmjukast
för att så många väljer att köpa lotter. 1a

...och de klassiska jordgubbstårtorna.

Veronika Ericsson ﬁck 1:a priset som var två
stycken stolstolar från Storebro.

Jan Narfström ﬁck 2:a pris och ﬁck en t-shirt,
en större och en mindre teaklåda från Storebro.

Johan Moss ﬁck 3:e pris och ﬁck en t-shirt och
en mindre teaklåda från Storebro.

FULLSERVICE
Allt i trä, plast, teknik & el
Vi utför alla typer av reparationer,
underhåll och installationer i trä,
plast, el och mekanik.

VINTERFÖRVARING
Hög kapacitet för stora båtar
Modern vinterförvaring i varm
eller frostfri hall.

VINDÖ MARIN AB
vinsten i år gick till Veronika och Johan
på Garfield. Stort grattis till er. Kenneth
tände upp grillarna till kl 19 och det tog
inte lång tid förrän samtliga grillgaller
var fullspäckade med mat av olika slag.

Elsa och Soﬁe vann barnens 1:a pris.

Vill tacka alla som hjälpte till att fixa
med midsommarfirandet och se till att
skapa den goda stämning vi har på Jolpen.

ETT BÄTTRE BÅTVARV
www.vindomarin.se

vindo-storebroklubben-annons-korrektur-20151216.indd 1
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Vindön 424, 473 91 HENÅN

T. +46 (0) 304 – 392 90
F. +46 (0) 304 – 393 83
E. info@vindomarin.se
2015-12-16 09:56:22
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Autopiloten
Jag tycker att detta är ett fantastiskt hjälpmedel, ett som jag
använder så mycket som möjligt. Så också denna augustidag.

P

i Stockholms
skärgård till vår klubbö Jolpen är första sträckan Askrikefjärden. Perfekt för autoläge, idag lite båtar, lång
sträcka. Skönt att kunna sitta i passagerarsoffan på flybridge och sträcka ut
benen och halvliggande titta över sidan
och njuta av vatten och vågskvalp. I
åtta knop. Återgår jag till manuellt läge
vid ankomst till Waxholms inlopp. Väl
igenom detta och det trånga Stegesund
blir det åter autoläge. Det går ypperligt
att svänga med autopiloten och med lite
vridande på autopilotens ratt är jag snart
framme vid Jolpen.
Strax innan Jolpens bryggor drar jag
ner till tomgång och jag har en frisk sydlig vind i aktern. Bojkalle (Mao min fru)
har börjat fendra av och linor för förtöjning tas fram och friläge på motorer gäller. Väl tillbaka på FB har vi drivit förbi
Jolpen. Bara att vända och som vanligt
för mig, är att jag alltid lägger till med
hjälp av motorerna, fram/back. Kollar
att roderindikatorn visar att roderna står
rakt fram. Vändningen blir lite seg, vinden vill pressa förskeppet tillbaka, men
med lite högre motorvarv så går allt som
vanligt, trodde jag. Nu börjar båten har
lite hyss för sig och när det blir dags att
göra en gir in mot bojar och bryggor går
vi nästan på tvären. Bojkalle undrar vilå väg ut

ken sida bojen skall tas. Babord säger
jag. Svar, finns ingen boj. Jag backar.
Boj nu på styrbord säger jag. Svar, ingen boj. Väl på land står som alltid våra
klubbkamrater för att ta emot. De börjar
nu också kommentera vilken boj som är
lämpligast. Vinden gör att vi hela tiden
driver ner mot en av de förtöjda båtarna
Gäller hela tiden att ha båten i rörelse.
Men den går inte åt rätt håll. Nytt försök.
Driver nästan över en boj och nu är bojkalle rätt frustrerad om att springa från
ena sidan till den andra på akterdäck med
bojkrok och lina. Nu gäller inte styrbord/
babord längre, lika bra med att använda
höger/vänster för säkerhets skull. Nu är
det så att bojkalle står och med ryggen
mot fören så höger/vänster blir istället vänster/höger (anv. alltid styrbord/
babord). Nytt försök att back ut utanför
bojar och båtar. Båten går inte rakt. Nu
börjar det bli ”svettigt” och mina vänner
på land undrar hur många stora ”stänkare” jag har tagit under färden. En kavalkad av anledningar far snabbt genom
huvudet. Tappat ena propellern, vilken?
Backslaget har gått sönder, vilket och är
det både fram/back som inte går eller endast en riktning. Lyckas nu att få fören
mot vind och rätt boj rätt sida. Bojkalle
har lyckats förtöja med bojkroken. Okej,
nu gäller det att vrida in båten i ”fållan”
mellan de två båtarna. Siktar på en av

båtarna och min båt går i en underlig
båge in till bryggan utan att träffa någon.
Puh... Nu väl förtöjd kunde jag börja se
vad som har hänt. Det fanns två starka
viljor. Den ena var autopiloten, som ville
åka förbi Jolpen och den andra kaptenen,
undertecknad, som ville lägga till på Jolpen. Glöm aldrig att stänga av autopiloten. Min första och förhoppningsvis
sista tilläggning med autopiloten på.
Anonym

Hej!
Har du varit med om något
spännande - roligt - intressant - renovering eller något
annat som du vill dela med
dig till alla Storebroläsare.
Skicka då in ditt material till:
lisa.ingaro@gmail.com

Hertig Johans gata 14, 541 30 Skövde, Tel. 0500 41 03 47 Fax. 0500 41 68 88, Pagoldhs-ur@telia.com, www.pagoldhs-ur.se
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Ostkusteskadern 2017

Strängnäs – Enköping - Västerås
Den 25 juli var det äntligen dags för årets eskader! Årets eskaderrutt
var lagd i Mälaren med start i Strängnäs, för att sedan gå vidare
till Enköping och Västerås.
Text: Veronika Ericsson Foto: Veronika Ericsson, Fredrik Cederlund och fotograf Erik Wallberg

D

25 båtar deltog och ungefär 80 deltagare. Som vanligt var
det en härlig blandning
människor och många
vackra Storebrobåtar. Deltagarna var
både nya och gamla medlemmar som
deltog på klubbens eskader. Den båt som
kom längs bortifrån var Sjölilja från Skåne. Som vanligt kom det även en grupp
båtar från Nyköping, många från Stockholmsområdet, men även från Västerås
och Relax från Köping. Sven Olov som
är kapten på Relax var eskaderns äldsta
deltagare med sin 85 år, medan lilla Sofia
från båten Theodora, som fyllde 1 år under eskadern, var den yngsta deltagaren.
Vi kan konstatera att det är fantastiskt
kul att eskadern lockar och har något att
erbjuda alla åldrar.
Årets eskader startar som sagt i
Strängnäs och många av de deltagande
båtarna anlände redan dagen innan.
Detta gjorde att det blev full aktivitet i
hamnen då alla båtar (Eskaderdeltagare
och andra gästbåtar) som låg längst med
kajen fick lämna hamnen som skulle
tömmas, för att våra Storebrobåtar sen
skulle kunna lägga till i storleksordning.
Men då vår hamnkapt tillika ansvarig för
de olika eskadergruppsuppdelning, Tomas Ekengren hade planerat allt noga,
flöt både ut- och tilläggningen på utan
problem. Då vi låg på boj och hamnen är
ganska så rund, blev resultatet en magnifik solfjäder av 25 vackra Storebrobåtar.
Allteftersom båtarna lade till blev
de incheckade och fick förutom all eskaderinformation, båtlotten, vin, räkor
och annat tillbehör till kvällens middag.
Men innan vi dukade upp till räkfrossa
på kajen, var det After sea, där klubbens ordförande Lars Rüdén hälsade alla
et var
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välkomna till eskadern. Stämningen i
hamnen var fantastiskt, det vart ett härligt sorlande och många glada skratt då
gamla och nya medlemmar möttes och

pratade, vilket fortsatte under hela kvällen.
Onsdagen startade med skepparmöte,
där vår hamnkapten gick igenom viktig

www.srcc.nu

information för våra gemensamma turer
genom Mälaren och dagens resa till Enköping. Han presenterade också att Lars
Rüdén var ledare för grupp 1 och Per Andersson för grupp 2. Onsdagens rutt från
Strängnäs till Enköping var 29 distans,
varav de 2 sista distanserna var upp genom Enköpingsån. Väl framme i Enköping fick vi backa in våra båtar och lägga
oss tre i bredd utanför hamnmagasinen
och med en av stadens alla parker på andra sidan ån. Tilläggningen gick mycket
lugnt och kontrollerat och alla hjälptes
åt som vanligt, det är faktiskt lite av en
fröjd att se hur väl det fungerade både
här och vid de andra tilläggningarna under eskadern. Det var inte bara en, utan
flera åskådare som var mycket impone-

www.srcc.nu

rade av hur väl alla kaptener manövrerade sina båtar.
På programmet i Enköping som är
Trädgårdarnas stad, fanns det naturligtvis en guidad tur genom några olika
parker och då framförallt Drömparken.
Drömparken är skapad av Holländaren Piet Oudolf på uppdrag av stadens
tidigare trädgårdsmästare och har fått
sitt namn av att den innehåller Oudolfs
drömblommor. Parken kännetecknas av
dess kraftfulla former och starka kontraster och är väl värd ett besök om man
är intresserad av växter eller bara vill
koppla av i en fantastisk miljö. Medans
vi vuxna gick vår guidade tur genom
parkerna, gick barnen en tipspromenad,
som Linnéa Ekengren hade ordnat. Un-

der kvällens After sea fick alla barn som
deltagit pris och därefter var det dags för
kvällens gemensamma middag. Middagen som var en grillbuffé intogs på
restaurangen Hamnmagasinen, som låg
precis vid kajen där vi hade våra båtar.
Under middagen och efteråt underhölls
vi av trubaduren Mats Persson, som förutom många uppskattade covers utmanade oss med en kul musikquiz. Det blev
en mycket trevlig kväll som avslutades
genom att Hamnmagasinen stängde.
Torsdag morgon, skepparmöte igen.
Dagens rutt på 32 distans skulle ta oss till
Västerås. Då eskadergrupp 2 låg längst
fram för att kunna ta oss nedför ån, fick
de börja lägga ut, direkt följt av eskadergrupp 2 som skulle gå först till Västerås.
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När sista båten kom ut ur Enköpingsån,
var det minst sagt en imponerande syn
då 25 vackra Storebrobåtar låg utspridda
i viken och väntade in varandra. Därifrån
tog eskadergrupp 1 täten mot Västerås,
medans eskadergrupp 2 kunde ta det
lugnare och under sin resa stanna för ett
svalkande badstopp. Väl framme i Västerås lade vi till i hamnbassängen utanför
Restaurang Kajplats 9, återigen låg vi tre
båtar i bredd och väldigt centralt. Torsdagen var annars en dag med lite mindre
gemensamma aktiviteter på programmet,
då den enda egentligen var den dagliga
After sea samlingen. Dock hade vi bokat
upp en hel del bord på Kajplats 9 och där
samlades de flesta deltagarna i egen regi.
Då vi på fredagen som var den sista
dagen på eskadern inte skulle förflytta
oss, låg det istället flera olika aktiviteter under dagen, som deltagarna redan
innan fått välja bland. En grupp åkte
på en busstur där man besökte Oljeön i
Ängelsberg, som är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, som nu är ett museum. Där fick vi under besöket lära oss
om fabriken, som Pehr August Ålund
grundade på Barrön redan år 1875. Därefter var det lunch och sen ett besök på
Skultuna museum. Många passade även
på att besöka de många outlets (förutom
Skultunas) som ligger på deras område
innan resan tillbaks till Västerås. En annan grupp var på Kokpunkten, som förutom att vara ett stort actionbad även
har en relaxavdelning. Detta var som ni
säkert förstår det populäraste utflyktsmålet för både barn och ungdomar, men
även de vuxna besökarna verkade ha
haft en riktigt kul dag på Kokpunkten.
En tredje grupp var kvar i hamnen och
gick en grillkurs från Gilla Grilla. Höll
i grillkursen gjorde den Nordiske grillmästaren Sheriff Roy och jägaren Michael Fränneby. Kursen var praktiskt
inriktade, så deltagarna fick själva pröva
på att grilla. Det man grillar blev därefter
en gemensam lunch. Kursen var mycket
uppskattad och vi har efter den kunnat
se hur de som deltog börjat lägga helt
andra lite intressantare råvaror på grillen än vad vi tidigare sett. Under kursen
passade även Radio Västermaland på att
komma ner och intervjua deltagarna om
eskadern och grillningen.
Efter fredagens After sea var det dags
för eskaderns avslutningsmiddag. Det
18
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serverades en trerätters meny med tillhörande vinpaket, som intogs i festvåningen på den populära restaurang K9. Årets
båtlott drogs och vinnaren blev ingen
mindre än eskaderns egen hamnkapten,
Tomas Ekengren. Efter middagen blev
det dans till trubaduren Simon Ludvigsson, som lyckades hålla dansgolvet fullt
fram till stängningen.
Nytt på årets eskader var ansvarsfördelningen, där Veronika och Junette från
styrelsen hade ett övergripande ansvar
för planeringen, men lämnade över både
detaljplaneringen och utförandet i de
olika städerna till olika grupper. Ett koncept som var väldigt lyckat på flera olika
sätt och som vi absolut vill använda oss
av nästa år. Ansvariga för Strängnäs var
Magnus Larsson (Supernova) och Johan
Moss (Caramba), i Enköping var det Annelie Andersson (Sjöliljan) och Tomas
Ekengren (Miss Kalema), i Västerås var
det Stefan och Lena Gustafsson (M/Y
Gourmet), samt Peter och Haidi Bäversten (Frieda II). Så ett stort tack till er alla
och era familjer som tillsammans gjorde
även 2017 års eskader till en mycket
lyckad eskad och möjlig att genomföra!

Den uppskattade grillkusen från Gilla Grilla.

Båtarna låg snyggt i Västerås hamn.

Guidade turen i Drömparken, Enköping.

Det blev trångt i Enköpingsån.

Avslutningsmiddag i Västerås.

Forts på sid 20

VI KAN BÅTPROPELLRAR
Försäljning • Service • Reparationer

Riwall har en lång historia i branschen och har bedrivit verksamhet
med inriktningen båtpropellrar och båtbyggeri i Sjötorp sedan 60-talet.
Förutom reparation och stigningsändringar av propellrar erbjuder vi även
nya båtpropellrar till försäljning. De fabrikat vi säljer är främst Clements.
Även Michigan och Mikado. Vi säljer även begagnade propellrar.
Vi tillverkar även aluminiumbåtar för olika ändamål, enskrovs eller
katamaraner. Vi utför även svetsningsarbeten av diverse konstruktioner
och svarvning.
Vi har låga omkostnader och kan därför hålla rimliga priser.

FÖRE

Har du en skadad
propeller som
behöver repareras?

EFTER

Vi har som policy att
kostnaden för reparationen
inte ska överstiga 1/3
av propellerns pris
Det kostar inget att fråga
– så kontaka oss gärna!

Ovan bilder från Strängnäs, räkfrossa på bryggan
och vårt egen eskaderöl

Ovan bilder från middagen i Enköping.

www.srcc.nu

Riwall Båt och Propellerkonsult • Slussvägen 112 • 540 66 Sjötorp • Telefon 0501-515 25
Mobil 0730-29 80 68 • E-post anders@riwall.se • Hemsida: www.riwall.se
www.srcc.nu
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Insamling till Jolpen!

Forts från sid 19

Ostkusteskaderns
fototävling
Under middagen korades vinnarna
av eskaderns fototävling som Linnéa och
Kajsa Ekengren hade anordnat. Vinnare
blev båten Aumenta med motivering:
”En rolig bild som utmärkte sig lite mer
än de andra. Här flödar kärleken och att
bjuda på sig själv och tänka utanför box-

en gör denna bild till en solklar vinnare”.
Andra pris blev Supernova med motiveringen: ”Vinnaren har ett roligt inslag av
kreativitet och levererar en maffig bild
på vilka båtar det är som regerar både på
havet och i hamn”.

I samband med kräftskivan hade vi en insamling till en ny spång
med tilläggningskaj vid flaggstångsberget på Jolpen.

I

nsamlingen syfte är också att via frivilliga bidrag samla
in lite pengar för sedvanligt underhåll av brygganläggningen
och huset. Det går att ge ett bidrag från såväl privatperson som företag
där vi tagit fram ett sponsorpaket. Kollekthåven gav ett mycket gott resultat på
kräftskivan och vi hoppas att ännu fler
kan vara med och bidra. Känner du att
du vill vara med och stödja eller vill ha
mer info – kontakta Roger Alm på 070168 32 63 eller roger.danderyd@gmail.
com – du kan också swisha på Roger´s
nummer – du får naturligtvis en bekräftelse på ditt bidrag. En av våra engagerade medlemmar kom med den här fina

Hallå där Pantaenius –

För 2 år sedan samlade vi in bidrag för att kunna bygga tiggarkajen – den blev till i lite modifierad form
tillsammans med förlängning av existerande brygga, tack vare frivilliga bidrag. Vi planerar nu att göra en
enklare spång över till flaggstångsberget med såväl ökade tilläggningsmöjligheter samt en badstege
i bortre ändan. Förtöjning kommer att möjliggöras längs med flaggstångsberget.

vi har ett par försäkringsfrågor från medlemmarna?

J

ag fick en offert från ett annat försäkringsbolag – och de
var billigare – varför?
Det kan ju givetvis hända att
någon medlem har en högre premie än vad vissa av våra konkurrenter har erbjudit. Det rör sig då sannolikt om båtar av lite äldre årgångar där
värdet är lågt i förhållande till båtens
storlek.
Eftersom Pantaenius alltid ersätter
utan åldersavskrivningar, blir vår skadekostnad densamma oavsett ålder på en
båt och inte sällan dyrare på äldre båtar.
Reparationskostnaden är ofta relaterad
till en båts storlek, varför just storlek
på båten kanske har en större påverkan
på premien hos oss, än hos andra bolag.
Å andra sidan har man med Pantaenius,
inga andra kostnader än en självrisk vid
en skada och självrisken har man en
gång själv valt. Sedan har du ingen självrisk alls vid totalförlust, brand, blixtnedslag, inbrott, transportskada, om man
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ideén att kunna ge sponsorbidrag även göra materialinköp för utveckling och
som företagare. Alla bidrag är välkomna underhåll av vår fina ö. Allt arbete sker
– rekordet just nu var en medlem som naturligtvis med frivilliga krafter från
bidrog med 6 000 kronor via ett spon- medlemmarna!
sorpaket från sitt företag. Klubbens ekoStorebrohälsningar från
nomi är god men det känns bra att kunna
ordförande Lasse
samla in en slant
till
Jolpen
så
vi
kan
TIGGARSPÅNGEN IGEN!

Alla bidrag är välkomna – såväl i form av pengar som material.
Tala med Roger Alm roger.danderyd@gmail.com alt 070-168 32 63.

blir påkörd när man ligger förtöjd och
vid skada eller förlust av personlig egendom. Tilläggas skall även att Pantaenius
system även gör skillnad premiemässigt
på en kvalitetsbåt eller ”budgetbygge” så
även detta är en parameter som kommer
Storebroägare till godo.
Hela tanken med Pantaenius, är att
du skall ha det bästa tänkbara skyddet
om och när något händer. Du skall inte få
några obehagliga överraskningar i form
av åldersavskrivningar eller nedskrivningar av båtens värde när du väl behöver vår hjälp. Från oss hör du aldrig”
Jodå, det är en ersättningsbar skada, men
efter avskrivningar och självrisk ersätter
vi med xxx, resten får du ta själv”.
Det här med assistans – vad är det som
ingår?
Assistans ingår alltid hos Pantaenius
och vi ersätter då kostnader upp till SEK
100.000.- och assistans ersätts alltid utan
självrisk.

Det går alltid bra att ringa Sjöassi
stans eller SSRS – Pantaenius är inte
bunden till endast en aktör. Beroende på
vilken ”nivå” av hjälp man behöver kanske det räcker att få hjälp av en båtgranne eller direkt av ett varv. Det är inte helt
ovanligt att man får hjälp av förbipasserande och självklart vill vi att hjälpsamma båtägare skall ersättas för sin insats.
Är man osäker kan man alltid
ringa oss på vår 24-timmars jourtelefon
0767-65 88 00 eller under kontorstid
0303-44 50 00.
Tilläggas skall att begränsningen till
SEK 100.000.- gäller endast vid assi
stanssituationer där det inte är fara för
båt eller liv.
Storebroägare har via SRCC en rabatterad premie och halv självrisk jämfört med ”vanliga kunder”. Glöm ej
uppge att du är medlem i SRCC. Baltzar
Weinhagen är vår egen kontaktperson
0303-44 50 07 eller BWeinhagen@pantaenius.com
www.srcc.nu

Styrelsen

Vi på Ekengrens Glas är
specialister på plexiglas till
bl a flybridge och
akterdäcks-vindskydd.
Vi arbetar även med bilglasarbeten,
konstinramningar, inglasningar av
uterum och altaner m m

Välkommen!

Ekengrens Glas · Storgatan 23 · 643 30 VINGÅKER · Tel 0151-104 42 · Fax 0151-139 00
E-post ekengrens.glas@telia.com · www.ekengrens.com
www.srcc.nu
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Hilsen fra Norge
Den korte nordiske sommeren er snart forbi, og mange kan sikkert
se tilbake på mange gode opplevelser selv om været heller ikke i år
har vært det beste for oss som frekventerer Oslofjorden
og tilknyttede kyster.

V

Skagen i år.
Det ble et værvindu som
tillot kryssing av Kattegat
– selv om seilasen tilbake
til Göteborgskjærgården
ble både humpete og svært våt på slutten. Værgudene hadde plutselig bestemt
at all fuktighet skulle ned på kortest mulig tid.
I Skagen fikk vi en fin plass ved siden av gode venner ved bryggen der de
røde husene med restauranter ligger. På
lånte sykler ble det også tid til å besøke
Gamle Skagen mot Vesterhavet. Et lengre opphold i Danmark ble imidlertid
avlyst etter at værprognosene lovet noen
dager med kuling.
I skrivende stund ligger vi på Bohus
Malmön og planlegger hjemtur mellom
lavtrykkene. Vi liker oss for øvrig godt
i denne havnen. I likhet med en del andre norske Storebroeiere har det blitt en
slags ekstra hjemmehavn. Nå i august er
det betydelig lettere å finne plass i havnene i Bohuslän enn i juli.
Den norske Storebroklubben hadde sitt forsommertreff med årsmøte i
Åsgårdstrand 9 – 11 juni. 16 båter deltok, og som vanlig fylte vi havnen med
våre vakre båter. Lørdag kveld tente vi
en stor grill ute på moloen, og det var
god stemning i det fine været til langt på
natt.
Neste treff, sensommertreff vil bli
avholdt 1 – 3 september på Oscarsborg.
Der vil et skaldyrbord stå dekket i lokalet tilknyttet Havnekroa.
Medlemslisten omfatter nå 66 båter. Det er hyggelig å merke at når båter
selges blir ny eier ofte oppfordret til å
melde seg inn i klubben. Den siste innmeldingen kom fra et par som var blitt
pensjonister og ønsket hytte på sjøen.
Båten er en SRC 43!

Text & Foto: Jostein Torp

i nådde
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Grillhelg på Jolpen –
en oförglömlig upplevelse
Redan tidigt på året läggs ju SRCCs kalender upp på hemsidan.
Slav under almanackan som jag är lägger jag då skyndsamt in alla
båtsäsongens event i min elektroniska kalender; Jolpens öppning,
grillhelg på Jolpen, midsommarfesten, eskadern, kräftskivan o.s.v.
Man vill ju inte missa någon av dessa fantastiska höjdpunkter!

I
Forsommertreff i Åsgårdstrand

Noen ganger er det all right...

Det ser ut til at dette er utgave nr. 90
av Klubbnytt. Det er imponerende av
SRCC i Sverige å ha gitt ut så mange
utgaver av bladet, som vi i Norge leser
med stor interesse, selv i disse Facebook
tider. Vi gratulerer med jubileet!
Hilsen SRCC-N v/Jostein

...andre ganger er værgudene lite samarbeidsvillige
www.srcc.nu

Text och Foto: Börje Hansson

år hade vi verkligen be -

för att komma i
sjön tidigt och inte missa någonting. Vi sjösatte på Valborgshelgen och kunde delta redan på
årets första event; Jolpens öppning den 6
maj. Det blev en fantastiskt fin vårhelg i
skärgården, lite kallt men klart och soligt
och vi njöt i fulla drag. Jolpen öppnades
och vi tog sikte på nästa event – Grillhelg På Jolpen den 3-4 juni.
På en studentmottagning i slutet av
maj stötte jag ihop med vår käre ordförande, Lars Rüdén. Givetvis kom vi att
prata båt och SRCC, och jag frågade om
han skulle komma ut till Jolpens grillhelg.
– Vadå ”grillhelg”? sade Lasse, det
grillas ju varenda helg på Jolpen! Vi tog
bort det eventet från hemsidan. Dessutom ska det bli riktigt ruskigt väder till
helgen.
– Jaha, sade jag. Men vi åker nog ut
i alla fall.
– Jättebra! sade Lasse. Det är bra att
det finns någon där som kan Jolpen om
det kommer medlemmar som aldrig varit
där tidigare.
Tydligen hade det vållat styrelsen lite
oro när grillhelgen ströks från kalendariet i efterhand. Men nu behövde man
inte oroa sig längre när en Jolpen-veteran anmälde deltagande.
Vi bunkrade upp med grillkött och
tillbehör, till vilka kan nämnas ett gott
rödvin, och tuffade sakta ut mot Jolpen i
7-8 knop. Vädret var inte alls så illa som
SMHI hade gissat. Gråmulet och lite kyligt, men uppehåll och inte till närmelsevis de vindstyrkor som hade varnats för.
Vi åkte på flybridge och innan vi siktade
Jolpen grubblade vi över hur många båstämt

www.srcc.nu

oss

tar som skulle vara där. Kanske en 4-5
båtar?
Vi rundade Vikholmen och Jolpens
långa brygga siktades. Inte en båt.
Jaha, de kommer väl imorgon när de
upptäcker hur bra vädret är, tänkte vi och
lade helt fräckt till på bryggans finaste
plats; längs utstickaren vid flaggberget
där man inte behöver ta boj. På kvällen
mojnade det och det blev till sist en magisk kväll med en spegelblank fjärd som
utsikt från akterdäck.
Också natten blev lugn och inte en
våg hördes klucka mot skrovet. Så vi sov
länge på lördagsförmiddagen efter en
tuff vecka.
Pigga och utvilade gick vi ut på bryggan för att börja ta emot grillhelgsbesökarna. Vi inventerade klubbens förråd av
grillbriketter och mousserande vin – det
hade ju annonserats After Sea med drink
och snacks, så det var lika bra att börja
förbereda. Klubbens badtunna hade nu
också installerats, och den studerades
givetvis noggrant, fylldes med sjövatten
och sedan var det bara att tända kaminen. Tänk vad glada alla båtvänner kommer att bli när badtunnan är varm när de
kommer!
Vädret fortsatte att trotsa SMHIs
profetior och eftermiddagen bjöd visserligen på några enstaka regnstänk, men
med svaga vindar och hög och klar luft.
En underbar försäsongsdag!
Framåt sjutiden tände vi grillen och
Grillhelgen kunde börja på allvar. Finns
det något godare än årets första grillmåltid?! Vi njöt i fulla drag! Och kvällen
avslutades med bad i den varma tunnan,
allt medan mörkret sänkte sig över vår
fantastiska skärgård som bjöd på ännu en
magisk kväll!

Nu undrar ni kanske hur många deltagare det blev på Grillhelgen?
En. Och det var vi.
Jag brukar leva efter devisen att ”det
blir sällan som man tänkt sig, men det
kan bli bra ändå”. Nu fick vi den verkligen bekräftad! Vi har varit på Jolpen i
tolv år men aldrig varit där helt ensamma
tidigare, så detta var verkligen en upplevelse. Att få njuta av vår underbara
klubbholme helt för sig själv denna fina
helg var ett privilegium som vi verkligen
är tacksamma för. Frågan är bara vem vi
ska tacka… SMHI kanske?
Börje Hansson,
SRC 420 Baltic Kristina Regina
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Kräftskivan på Jolpen 2017
Årets kräftskiva gick av stapeln lördagen den 12 augusti redan
på fredag eftermiddag fylldes hamnen av glada och
förväntansfulla skaldjursätare.

F

Text: Lars Rüdén Foto: Anders Bejting och Veronika Ericsson

redag kvällen var fan-

och inte ett
moln på himlen. På lördagen så anslöts sig ytterligare
några båtar bland annat med
Finskflagg och vi fick finbesök av Storebrobåten Orion. Orion är en av tre byggda Storebro Kungsörnen som skulle lyfta
Storebrobåtarna till nästa nivå som en
lyxigare och mer exklusive motoryacht.
Den levererades till Atlas Copco 1965
och kom i familjen Basislis ägo 2010
(Läs mer i SRCC tidningen nr 82).
Vi blev totalt 23 båtar 55 vuxna och ett
10-tal barn som ville fira kvällen tillsammans.
På lördagen så var den stora frågan
skall vi sitta ute eller inne? Vi vacklade
ganska länge men vid ett möte 16.30 så
togs beslutet att vi dukar ute och som
det brukar bli på Jolpen, så när klockan
slog 18 och det var dags för bryggmingel
så skingrade sig molnen och solen kom
fram.
Vi satte oss till bords och intog våra
medhavda läckerheter och stämde upp
till sång. Vi lyckades sjunga i stämmor
och kanon helt ofrivilligt, frågan är om
det var skaldjuren eller drycken därtill
som fick oss göra så. Vi fick dock hjälp
under kvällen av Johan Thedin som
sjöng ett antal roliga snapsvisor som var
nya för många av oss.
Under kvällen kom och gick dom
regntunga skyarna runt ön men till slut så
kunde inte vår sång och vårt glada humör
hålla undan regnet. Tillsammans gjordes
en av historiens snabbaste avdukningar
(fantastiskt samarbete) och kaffe med
dito drycker intogs i klubbhuset och vår
Anders Bejting berättade för oss alla hur
det gick till när ön kom i klubben ägo för
exakt 20 år sedan. Kvällen avrundades
strax efter midnatt och alla hade orsak
att ta det lugnt dagen efter eftersom det
regnade ordentligt.
tastiskt varm
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Dags för nytt hjärta i båten?
Tala med oss först
Vi är svensk generalagent för den italienska motorfabriken
FPT. Motorer finns i alla storlekar, men vi exemplifierar med
att jämföra de vanligaste i Volvo-Pentas 40-, 60- och
70-serie till FPT’s motsvarigheter (IMD är också auktoriserade
av Volvo-Penta och säljer samt renoverar Volvo motorer).
Ring och prata med oss innan du gör ditt motorbyte. Vi har
gjort flera motorbyten och renoveringar i Storebrobåtar.

ARVIKA · Tel 0570-123 05
info@imd.se · www.imd.se

www.srcc.nu

www.srcc.nu

25

SRCC KLUBBNYTT AUG / SEPT 2017

SRCC KLUBBNYTT AUG / SEPT 2017

Storebroklubben
på Forbinaträff!

Classichelgen 2017

Årets höstträff gick till Karlstad och till forbinavarvet.
Det var fullt av Storebrobåtar och Forbinabåtar vid bryggorna.

S

Text & Foto: Vänersektionen

å fullt att en båt chart-

för en hippa fick hämta
sina passagerare i gummijollen.
Alla bjöds på en välkomstdryck och sedan förevisades bygget av
en Forbina 42.
Alltid intressant med varvsbesök
även om det inte var det egna båtmärket.
Lasse o Gunilla från Forbinaklubben hade förberett tävlingen. En klurig
frågesport och sedan pilkastning,kubb
och kasta stenar i hink inte så lätt som
det låter.
I en av hallarna var ett långbord dukat och middagen bestod av buffé.
Mycket glada skratt kul diskussioner
och givetvis lite glirningar mellan båtmärkena men det hör ju till en mycket
trevlig kväll

I

Text och Foto: Micke Friberg

år fick den tyvärr skjutas

upp p.g.a usla väderutsikter, men
vad gör väl det när man kan ha
den i augusti och på köpet dela
Jolpens brygga med de modernare båtarna, kul!
Vi blev ståndsmässigt upphämtade
av Fam. Bassili och Storebro Kungsörnen ”Orion” vid Boda brygga, för att anlända till Jolpen vid 16-tiden. De flesta
klassikerna hade då redan anlänt och låg
vackert förtöjda vid bryggan. Fredagskvällen avnjöts i egen regi av de olika
båtarna. Besättningen på ”Orion” hade
bokat bastun efter maten och passade på
att bada i det kalla vattnet.
Vilken fantastisk ö vi har, bastu, ett
par öl, badtunna och bad i havet, underbart!
Lördagens Classicdag började med
att vi samlades i klubbhuset för att tillsammans diskutera vad vi alla kan hjälpa
till med för att öka närvaron av klassiska
Storebro i klubben och på Jolpen.
Glädjande denna helg, var att trots att
vi detta år inte var så många, var det flera
nya båtar som kommit för att vara med
vilket var glädjande.
Mötet pågick i närmare 2 timmar
och var mycket givande. Det framkom
att det är fortfarande många med klassiska båtar som inte känner sig bekväma
med att komma till Jolpen eller vara med
på Eskader p.g.a. storlek på båt m m. Ett
önskemål framkom om att uppföra en
toalett av något slag som kan fungera på
Jolpen. Detta skulle väsentligt underlätta
för de som åker mindre båtar utan egen
större kapacitet på toalett. Vi enades
också om att alla måste hjälpas åt för att
få en levande Classicsektion.
Efter avslutat möte var det dags för
den klassiska sillunchen. Vi satsade på
altanen och att vädret skulle hålla i sig
med växlande molnighet, men efter att
halvan besjungits och ”Pastor” Friberg

rad

Eskader till Karlstad 11 augusti

God mat i gott sällskap

En sorts kubb ingick i femkampen

Hemresa till Kristinehamn då kom det fina vädret
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Den 4-6 augusti var det äntligen dags för den uppskjutna träffen för
våra klassiska Storebrobåtar. Normalt brukar den alltid vara
helgen efter midsommar.

www.srcc.nu

www.srcc.nu

mässat, fick vi flytta in i klubbhuset. Tiden bara rusade iväg, så trevligt hade vi.
Efter kaffet var det dags för den obligatoriska rundvandringen i varandras båtar, för att kanske hitta nya lösningar på
renoveringsproblem m m. Det blev som
vanligt stor uppståndelse kring ”Orion”
som är den enda av de 3 exemplar som
tillverkades, som är i originalskick fast
moderniserad i maskin och teknik. Tack,
Michel och Anna-Karin för att ni vårdar
denna klenod så ömt!
Kvällen kom, vi tände grillarna och
minglade på vår fina altan. Då det var flera moderna båtar som gästade vår klubbö
bjöd vi givetvis in även besättningarna
på dessa vackra båtar till lite bubbel och

snacks. Kvällen var ljum och regnet höll
sig nästan borta, på altanen underhöll
vår egen Micke Friberg med lite pianobar och sköna låtar innan vi satte oss till
bords i klubbhuset.
Efter maten dukades det upp med
desserter, kaffe och avec, pianot och
tekniken flyttades in och underhållning,
sång och musik fortsatte ända in på småtimmarna. Det blev både sång och dans
i klubbhuset, några som verkligen ville
sjunga med, använde telefonen för att
”Googla” texter, härligt!
Trots att vi inte var så många, upplevde jag det som en mycket givande och
trevlig Classichelg.
Tack alla för en härlig helg!
27
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Öppning av Jolpen 2017
Vi var tre båtar som trotsade väder och vind. Det var mycket
som skulle göras men eftersom arbetsstyrkan var ganska liten
så fokuserade vi på det viktigaste.

V

Modell

Storebro 34 Biscay välvårdad

Text: Lars Rüdén Foto: Elisabeth Larsson

i hade fått en inköps-

från Lea som Elisabeth och Kenneth hade
handlat efter (tur att dom
köpt större båt så allt fick
plats) så vi kunde planterade i alla krukor
men på grund av frostrisk så fick blommorna flytta in i källaren tills veckan
efter. Vi konstaterade att flaggstången
skiftat färg under vintern så vi värmde
upp med att fälla och tvätta den. Ner
gick bra, sedan skulle den upp igen men
med enade krafter och mycket envishet
så kom den på plats.
Vi hade också bestämt att renovera
duschrummen men vi tog beslutet att
bara renovera det ena så fick det andra
vänta tills hösten.
När vi satte oss till bords och intog
sedvanlig Gulaschsoppan så fick vi ny
energi och kunde slutföra de uppgifter
som vi bestämt oss för.
lista

P g a det låga deltagandet så kommer
troligen öppningen att senareläggas
nästa år.
Vi hoppas att fler båtar har kommit i sjön och som därmed kan komma att hjälpa till.

Till minne:
Anette Ejebratt

Labarraca en rejäl transportbåt.

Tre män och en stång. Man tar vad man har när
inte armarna räcker till.

Lunch är alltid gott i goda vänners lag.

Kommittén består för
närvarande av:
Kenneth och Elisabeth, Susanne
Rüdén, Magnus Larsson, Fredrik
Cederlund, Stefan E
 llerstad.
Ungdomsledare:
Astrid Larsson och Maximilliam
(Maxi) Hansson.
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535 000

Storebro 36 Baltic, 1987, Stor flybridge 975 000

NU! 725 000

Storebro 420 Biscay – 1997 175 000 Euro185 000

NU! € 175 000

Storebro 435 Commander – 2009 405 000

NU! € 395 000

STOREBRO 435 SUNTOP – 2012

Första lagret färg är alltid kul att måla.

Kenneth VS löven 1-0.

Pris SEK

En kär Storebroägare har lämnat oss på tok för tidigt.
I slutet på maj gick Anette Ejebratt bort efter en kort
tids sjukdom. Vi lärde känna Anette redan 2006, som
tillsammans med sin make Fredrik köpte en Storebro
36 Baltic med namnet Mariella. Det var Anettes första
Storebro men perfekt för familjen. Anette nämnde upprepade gånger att det var så skönt att kunna slänga ner alla
ungarnas saker i akterruffen och sedan stänga igen den,
oavsett om ungarna var i land eller bland alla prylarna.
På så vis var båten städad i ett nafs. Somliga minns kanske också den tiden när man undrade var ens barn befann
sig. Alltför ofta kunde man då se ett berg av skor framför
Mariella där alla ungdomarna samlades, medan Anette
och Fredrik flydde till bryggan eller en närliggande båt.
Vi fick lära känna Anette både på Jolpen och på våra
Eskadrar. Hon satt i SRCC:s styrelse i flera år och arbetade ihop med 3 olika ordföranden, hon var initiativtagare
och grundare till SRCC:s webbsida. Hennes engagemang
och glädje smittade av sig till alla i hennes omgivning.
Efter 10 båtsäsonger med Mariella var det dags att
byta båt. Att byta märke var otänkbart. Valet föll på en
Storebro 430 Baltic, men hon berättade även att det var
med en hårsmån som familjen hade valt en 410 Commander istället. Båten döptes till Leonora efter en lång
och intensiv urvalsprocess. Tyvärr fick hon bara uppleva
två båtsäsonger med nya båten.
Anette lämnar efter sig sin make Fredrik samt döttrarna Micaela och Fredrika och extradottern Alexandra
som alla fortsätter att åka båt.
Familjen önskar även att få framföra ett stort tack
till alla vänner som fanns med och stöttade under denna
svåra period samt den fina uppslutningen på Anettes begravning.
Storebrovännerna

Bosse Rappne från TV hade blivit imponerad av
planteringstempot.
www.srcc.nu

www.srcc.nu

€ 425 000

Storebro 515 – 2001 4 900 000

NU! 4 495 000

Storebro 515 – 2002, nya motorer 2011, stor genomgång 2012
6 500 000

NU! 6 000 000

Storebro Royal Cruiser 34 Baltic 1972

325 000

Vi söker mer försäljningsuppdrag. Vi har haft en mycket bra 
säsong och söker båtar för förmedlingsuppdrag,
främst båtar från 90-talet och fram.

Malmöns Marina AB

SE-456 55 BohusMalmön, Sweden ∙ www.malmonsmarina.se
Christian Johansson tel 0523-35844, 0709-520252, christian@malmonsmarina.se
Göran Johansson tel 0523-35199, fax 0523-36910, goran@malmonsmarina.se

Storebro Trading AB

Box 20, 590 83 Storebro, Sweden
Lennart Ivarsson
Tel 0492-306 20 Mobil 070-549 00 00
lennart.ivarsson@storebro.net, www.storebro.net

Solö Ruff -61

175 000:-

SRC 31 Biscay -80

495 000:-

SRC 31 Biscay -81

460.000:-

SRC 34 Baltic DS -74

395.000:-

SRC 34 Baltic -74

595 000:-

SRC 34 Baltic -75

695 000:-

SRC 34 Baltic -79

795.000:-

SRC 34 Baltic DS FB -81

€ 55.000.-

SRC 340 Biscay -87

895 000:-

SRC 340 Biscay -88

975.000:-

SRC 380 Biscay -92

1.250.000:-

SRC 380 Biscay -93

1.450.000:-

SRC 380 Biscay -93

€ 125.000.-

SRC 40 Baltic -85

770.000:-

SRC 400 Baltic -90

1.395.000:-

SRC 420 Baltic -95

2.130.000:-

SRC 470 Baltic -88

€ 189.000.-

SRC 475 Commander -03

€ 335.000.-

SRC 500 Baltic ”Måsvinge” -94

€ 420.000.-
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Och allt
flyter på
som det ska?

SRCC KLUBBNYTT AUG / SEPT 2017

Ett (o)nödigt förbud
Efter båtmässorna i Göteborg och Stockholm var det
äntligen dags att planera för sommarens äventyr ombord.

D

et

Anders Almén

Som båtplatskund hos oss är du alltid prioriterad och om du får problem med
din båt hjälper vi dig direkt. Händer det där oförutsedda på resan kommer vi
ut med servicebåten.
Våra bryggor har ett skyddat läge på Lidingö, med närhet till både stad och skärgård.
Och innan du kastar loss kan du besöka hamnens egen restaurang för ett skrovmål på
bryggan eller proviantera med läckerheter genom restaurangens cateringservice.
När sedan vintern börjar tränga sig på, kan du tryggt lämna över din ögonsten till oss
där den får en minutiös omtanke av kunnig personal i en varm och kondensfri lokal.
Yrkesstolt omvårdnad året runt.

Gåshaga Marina & Marinmontage AB, Gåshagaleden 12, 181 03 Lidingö
Tel 08-446 28 48 Fax 08-446 28 49 Jour 070-757 77 87 anders@gashagamarina.se
www.gashagamarina.se

Text: Kristian Ehrling, Foto: Lånat från nätet
fantastiska

båtlivet låg framför oss när vi lade loss
från hemmahamnen.
Ett av sommarens
mål var att segla upp genom Väddö kanal för att angöra Öregrund.
Efter några dagar tillsammans med
goda vänner på klubbholmen, och en till
dels fylld septitank, förtöjde vi vid Lidö
i Norrtäljevikens mynning. Lidö är en
vacker och naturtrogen ö där Skärgårdsstiftelsen ansvarar för jordbruk med
olika djur och har ett trevligt värdshus.
Vid hamnen på Lidös sydvästra sida
finns sedan ett par år en anläggning för
omhändertagande och tömning av toalettavfall. Vår avsikt att tömma tanken
gick om intet när vi möttes av skylten
som signalerade ”UR FUNKTION”. Efter två fina dagar på Lidö var det dags
att anta kanalen upp mot Grisslehamn.
Först (!) skulle vi bara över fjärden till
Gräddö, dit jag dagen innan åkt med
gummibåten för att försäkra mig om att
toatömningen var i funktion. Förvånade
och även besvikna konstaterade vi att anläggningen inte fungerade. Efter ett besök vid hamnkontoret och besked från en
trevlig hamnvärd i yngre skolåldern att
ansvaret för anläggningen hade Gräddö
byalag och att den inte kunde förväntas
bli åtgärdad under dagen. Vi ställdes inför situationen, och risken, att segla till
Grisslehamn och en förhoppningsvis
fungerande anläggning så att vi kunde
tömma vår, nu nära på bristningsgränsen
fulla, septitank. Eller, vilket inte var i en-

www.srcc.nu

lighet med våra planer, att segla söderut
till Furusund. Vi valde det senare…
Tömningsstationen vid Furusunds
gästhamn är placerad på en av de inre
pontonerna och efter lite navigations
övningar i hamnbassängen så hade vi
trixat in båten långsides vid densamma.
Döm om vår förvåning när ON-knappen
inte gav någon respons. Efter ett besök
hos de rara flickorna vid glassförsäljningen i hamnkontoret hänvisades vi
att söka efter hamnkaptenen. Det visade
sig vara en ung man sittande på terrassen utan vidare insikt i att även denna
anläggning var ur funktion. Han lovade
höra med sin chef om förhållandet och
återkom med ett besked – att han inte
hade något besked – då ansvaret för anläggningen var Norrtälje kommuns och
att det inte var troligt att frågan kunde
lösas under dagen…
I vackert väder avnjöt vi resan vidare
till Linanäs med lunch på flybridge. Det
var gott om plats i hamnen och pontonen
vid tömningsstationen var öde… snart
förstod vi varför. En glad men beklagande hamnföreståndare kom springande ut
på bryggan och meddelade att anlägg-

ningen var UR FUNKTION!
Vi satte kurs mot Grinda där vi väl
kände till tömningsstationen och efter
tilläggning med viss vånda pressade in
knappen ON… ingen reaktion! Vi började känna oss ohyggligt besvikna i
detta prekära intresse och på Grinda,
där Skärgårdsstiftelsen har ansvaret för
tömningsstation, fick vi hjälp att kontakta personal som snabbt var på plats.
Innan anläggningen var återställd hade
vår dotter ringt till hamnkontoret i Vaxholm för att höra om anläggningen där
fungerade. Hon fick beskedet att den var
UR FUNKTION. När vi väl hade lyckats
tömma septitanken efter besök vid fem
(!) anläggningar, och därtill förbrukat
ca 200 liter diesel i vår strävan att vara
laglydiga, kände vi stor tillfredställelse
över vårt ansvar för miljön. För visst
var det väl av miljöhänsyn som förbudet
tillkom..?
En grundläggande regel är att en lag
eller föreskrift är effektiv endast om den
kan efterlevas. Förutsättningar för båt
livet att efterleva de regler som före
skrivits kan här konstateras vara begränsade. Myndigheten (transportstyrelsen)
torde därför verka för en infrastruktur
där stat och kommun tar ansvar för att
det finns reella förutsättningar för den
enskilde att efterleva förbudet. Annars
kanske det blir som det gamla talesättet
att nöd(ig)en har ingen lag.
PS. Det visade sig att även en flytande tömningsanläggning som sköts av
kommunen på Lidingö hade fått utrustning stulen. Vem stjäl sådant ?
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Välj Europas ledande båtförsäkring
med över 80.000 försäkrade båtar och 40 års erfarenhet

Ingår detta i din nuvarande
försäkring?

Inga åldersavdrag

Fast överenskommet
försäkringsvärde

Assistans ingår alltid

04/2015

Specialpremie och halv självrisk
för medlemmar i SRCC.

SWE14309

www.hqhh.de

Ingen självrisk vid t ex totalförlust,
inbrott, brand, transportskada,
blixtnedslag

Avänd båten året runt
utan tillägg

Tyskland · Storbritannien · Monaco · Danmark · Österrike · Spanien · Sverige · USA · Australien
Pantaenius AB ∙ Hamngatan 25 ∙ 44267 Marstrand · Pantaenius AB ∙ Föreningsgatan 26 ∙ 21152 Malmö
pantaenius.se

