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Ordförande har ordet
Dags att summera den vädermässigt
fina sommaren 2021! 
Vill börja med att tacka alla i ÖBK för ett trivsamt och kon-
struktivt arbete under det gångna året, trots den pågående 
pandemin med dess restriktioner. Restriktionerna som vi 
levt med under lång tid är nu sedan 1 oktober borttagna. 
Men vi alla har ett eget ansvar att förhindra spridning av 
smittsamma sjukdomar. Tänk igenom hur du kan undvika 
att bli smittad och att smitta andra. Är du fortfarande inte vaccinerad mot Covid 
19 – så hoppas jag att du gör det för din och andras skull! Fortsätt att vara för-
siktig och håll avstånd inomhus. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vad har hänt i sommar: Brygga C i Mormorsviken är nu efter många tjänsteår 
utbytt till en ny skapelse. Även ett antal nya bommar har kommit på plats. Bryg-
gan har även förskjutits c:a 8 m närmare brygga D vilket gjort att vi fått mera 
vatten mellan land och bryggan.  
20 meter av gamla brygga C finns nu på klubbholmen där den ersatt en uttjänt 
brygga. Vår nya och fina maskinhall är nu tagen i bruk till mångas glädje. Nu 
till det tråkiga, vi har varit tvungna att ha toaletterna samt dusch i maskinhallen 
stängda vid tre tillfällen under sommaren. Orsaken har varit att man spolat ner 
metervis med toapapper, som slagit totalstopp i avloppssystemet. Även kalsonger 
och torkpapper (för händer) har hittats i samband med rensningarna. Vi har nu 
införskaffat specialtoapapper, som löses upp extra lätt i vattnet samt monterat 
elektriska handtorkar. Vi får hoppas att vi alla tänker oss för, när vi använder 
våra gemensamma utrymmen, och inte missbrukar utrustningen och material. 
Tänk på att det är alla vi medlemmar som får betala kostnaderna som nu har 
blivit höga på grund av handhavande fel. 
På klubbholmen har Klubbholmskomittén monterat ett nytt bastuaggregat i vår 
fina flytande bastu. 
Håll koll på vår hemsida där vi kontinuerligt lägger ut kommande arbetsuppgif-
ter eller slå en signal till kansliet eller undertecknad för att få information. Stort 
tack till er alla som oförtröttligt lagt ner tid och arbete i klubben.  
Miljö: Ännu mera och högre krav avseende miljöregler kommer att ställas från 
våra myndigheter. Vi återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka 
regler som kommer att kunna påverka oss. Hör av dig till Lars Svensson eller 
Magnus Appelberg (ÖBKs miljöskyddsombud) om du har miljöfrågor eller vill 
hjälpa till med miljöarbetet, eller känner dig osäker om vilka regler som gäller. 
På vår hemsida kan du ta del av vår miljöpolicy. oregrundsbatklubb.se 
Dags att se framåt 2022! Nu ser vi fram mot invigningen av vår fina maskinhall 
som planeras äga rum under sommaren 2022 om läget så medger. 
Hör gärna av er med synpunkter och önskemål till styrelsen i stort som smått.
Utan en sund debatt blir det ingen utveckling. Låt oss fortsätta att värna denna 
anda och slå vakt om  ÖBKs tradition, frihetskänsla och gemenskap. 
Var informerad om vad som är på gång i klubben håll koll på vår hemsida 
oregrundsbatklubb.se
Håll koll på RBFs hemsida www.rbf.se där intressant information finns från 
vårt förbund. 
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Tänk också på att vara 
medlem i Sjöräddnings 
Sällskapet!
RS Öregrund är en av Sjöräddningssällskapets 
lokala räddningsstationer. När larmet går lämnar de 
frivilliga sjöräddarna kaj inom 15 minuter, dygnet 
runt, året om.

Kansliaktuellt
Båt som inte ska sjösättas 2022 Du som har en 
båtplats och av någon anledning inte kan sjösätta din 
båt, meddela kansliet så snart som möjligt, absolut 
senast 1 april 2022. Vi försöker då att få din båtplats 
tillfälligt uthyrd under säsongen. Båtplatsen får 
hyras ut i ett år, sedan måste den sägas upp. Det är 
inte tillåtet att själv som båtplatsinnehavare hyra ut 
båtplatsen.
Kom ihåg att uppdatera e-post och mobilnummer 
Meddela kansliet om du byter e-post eller mobil-
nummer! Kallelse och påminnelser till olika aktivite-
ter samt fakturering sker numera via e-post och sms, 
därför är det viktigt att vi har tillgång till aktuella 
uppgifter.
Nyhet Inloggning med Bank ID i Båtunionen BAS 
för bokning av nattvakt mm. Önskar du kunna logga 
in med Bank ID maila in ditt fullständiga person-
nummer till obk@oregrund.nu. Dina uppgifter 
behandlas enligt GDPR.
Boka vaktnatt genom egen inloggning, kan göras 
efter kl. 14.00 den 1 januari 2022.
Kö tillfällig båtplats Du kan ställa dig i kö för en 
tillfällig båtplats efter kl. 14.00 den 1 januari 2022. 
Skicka e-post till OBK@oregrund.nu. OBS. e-post 
som inkommit före kl. 14.00 kommer inte att vara 
giltig.
Kansliets öppettider Tors 14-16 och fred 10-14.
STÄNGT: Vecka 51 & 52, Vecka 1 Tors 6/1.Kom 
ihåg att titta in på vår hemsida oregrundsbatklubb.se, 
där finns alltid senaste information om klubben.
God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Anne-Lie, Kerstin och Birgitta

   ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer 

   
                                       

                

   ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer 

   
                                       

                

Om än lite tidigt men snart är 2021 till 
ända och det är tid att få önska alla 

våra medlemmar en riktig 

God Jul och ett Gott Nytt 2022
utan nya pandemier! 

Håkan Wahlgren
Ordförande ÖBK

NYÅRSGLÖGGEN
på kansliet kommer att genomföras

om inte Corona läget förändras.
Vidare information kommer på hemsidan.
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I Öregrund 150 km från Stockholm tillverkar vi vårt breda modellprogram av alumini-
umbåtar. Båtarna tillverkas här i sin helhet, från plåt till färdig båt. 

Märkesverkstad för Suzuki och Honda utombordare. 

 

Arronet teknik AB 
Varvsvägen 2 
742 43 Öregrund 
0173-465 90  www.arronet.se 

IItt´́ss  tthhee  ssoouunndd  ooff  ssiilleennccee  

  

AArrrroonneett  AAlluummiinniiuummbbååttaarr  
  

          MMaaddee  iinn  ÖÖrreeggrruunndd  
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Öregrunds Båtklubb kallar till

ÅRSMÖTE
Lördag den 27 november 2021

kl. 13.00 i Societetshuset
Sjötullsgatan 3

Öregrund
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

ÖBK bjuder på fi ka.
Ingen anmälan.

Välkomna!
Styrelsen
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ÅRSMÖTE 2021-11-27 – Öregrunds Båtklubb 
Föredragningslista:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner och styrelsens utlåtande
11. Avgifter
12. Arvoden
13. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund
14. Budget för det nya verksamhetsåret
15. Val av styrelse och övriga funktionärer
 a. Val av sekreterare/2 år
 b. Val av tre ordinarie styrelseledamöter/2 år
 c. Val av 2 styrelsesuppleanter/1 år
16. Val av funktionärer/1 år
 a. Val av Varvsgrupp
 b. Val av miljöombud
 c. Val av ombud för servicehuset
 d. Val av Ungdoms- och Segelsektion
 e. Val av Seglargrupp
  (med ansvar för mast- och segelutrustning på varvet m.fl. platser) 2–4 pers.
 f. Val av Motorbåtsektion
 g. Val av Veteranbåtssektion
 h. Val av Klubbholmskommitté
 i. Val av Redaktionskommitté
 j. Val av webbansvarig
17. Val av revisorer
 a. Val av revisor för två år.
 b. Val av revisorssuppleant/1 år
18. Val av valberedning
 a. Val av valberedning och sammankallande
 b. Val av suppleant till valberedningen
19. Övriga frågor 
20. Prisutdelning
21. Avtackning
22. Avslutning
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MOTIONER

Årsmötet skall behandla 5 motioner som inkommit till ÖBK.

Motion 1
Motionen avser att öka säkerheten vid hantering av segelbåtsmaster i 
mastskjul. 
2020-09-29
Lars Svensson, Bobby Lodin, Mikael Andersson/ Catharina Alm mf. 

Motion 2 
Förslag att ÖBK köper en undervattenskamera
2020-09-29
Lars Svensson

Motion 3 
Motionen avser komplettering av Vaktlistan
2020-09-29
Lars Svensson

Motion 4
Motion angående duschar/toaletter i servicehuset Katrinörarna
Gävle 2020-09-03
Kent Pettersson

Motion 5
Motion gällande Klubbholmen, att det bara skall vara stäv eller
aktertilläggning vid norra bryggan (den närmast bastufl otten)
Alunda 2021-09-23
Nina Elfsberg, Harriet Pettersson

Motionerna fi nns återgivna i sin helhet på hemsidan
www.oregrundsbatklubb.se
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Efter den fi na och varma sommaren har båtupptagning-
arna nu avslutats med allt vad det innebär för var och en. 
Hoppas allt gått bra! Återigen tänk på att ligorna är igång 
under vintern och att polisen påpekar att det egentligen 
inte fi nns något lås, märkning eller spårsändare som ger 
ett tillräckligt skydd. Det största skyddet är ni medlem-
mar som är närvarande och rör er kring våra båtar. Jag 
ber er alla att hålla extra koll både på din egen och din 
grannes båt och framförallt titta till din båt även på vin-
tern. Viktigt att alla misstänkta iakttagelser rapporteras 
till Polisen och ÖBKs kansli. Blir du av med något så vill 
vi att du anmäler detta till Polisen och ÖBK. I huvudsak 
är det större utombordsmotorer som tjuvarna är ute efter 
men det stjäls annat också, bäst är givetvis att lyfta av 
motorn eller montera av växelhuset. Hör gärna av dig om 
du har något förslag på hur vi kan förbättra säkerheten i 
och kring klubben och kom gärna med idéer och syn-
punkter om hamnen, klubben! 

Vad har hänt 2021 och vad är på gång 2022
– I Öregrunds hamn har en del bojkättingar bytts ut.
– Utbyte av en del regelvirke på fl ytbryggan i Öregrund 

har genomförts.
– På Sunnanö har fl era platser fått nya bojar.  
– Nya brygga C är nu platslagd, några smärre justering-

ar återstår.
– Bygget av vår fi na maskinhall är nu avslutat.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader.
– Reparation av underliggande stålkonstruktion på 

mastbryggan måste åtgärdas.
– En uppdatering av avloppet från Servicehuset ska ge-

nomföras.
– Håll koll på hemsidan där lägger vi fortlöpande ut ar-

beten som vi behöver hjälp med.

Allmänt 
Om du inte nyttjar din båtplats eller är borta från din plats 
i mer än två veckor i följd, är DU SKYLDIG att anmäla 
din frånvaro till kansliet. Syftet är att klubben ska kunna 
utnyttja platserna till andra behövande medlemmar utan 
egen plats. Det är absolut förbjudet för platsinnehavaren 
att hyra ut eller låna ut i andrahand! 
El på bryggorna får användas till laddning av batterier, 
tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig an-
vändning.
Utredning pågår i fl era instanser avseende laddning av 
elbilar/båtar och är tillsvidare inte tillåtet. Styrelsen in-
väntar råd och anvisningar från myndigheter och SBU 
och återkommer med beslut i frågan.
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen för 
båtmajan! Eller att använda platsen för annat ändamål.
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller på 
informationstavlor.

Arbetsplikt
Vi har nu börjat kalla till arbetsplikt igen då klubben har 
mycket som samlats på under det senaste året pga. pan-
demin.
Medlem som blir kallad är skyldig att inställa sig för till-
delat uppdrag. Uppgifterna omfattar bl.a. underhåll för 
markyta, byggnader, bryggor, städning mm. Vi efterlyser 
även medlemmar med erfarenhet av bygg, el, vvs, mm. 
för underhåll av våra anläggningar. Det är viktigt för oss 
i vår ideella förening att hitta rätta kompetenser som kan 
ställa upp och hjälpa till inom vår verksamhets alla om-
råden. Kontaktpersoner för arbetsplikten Jan Palm 070-
273 15 40 eller Daniel Jansson 070-619 15 90. 

Avfall
Enbart avfall från medlemsbåt får lämnas i klubbens 
mottagningsstationer. Observera att det endast är sådant 
avfall som kärlen är avsedda för som får lämnas. Övrigt 
avfall såsom miljöfarligt avfall glykol, spillolja, färger, 
kemikalier, emballage, batterier mm ansvarar du som 
medlem för att det blir omhändertaget och bortforslat på 
rätt sätt. Avfall får absolut inte ställas vid sidan av kärl. 
Som ÖBK-medlem har du att ta ansvar för att de miljö-
regler som ÖBK fastställt efterlevs. 

Hamnordning
Följ vår hamnordning/varvsordning och miljöpolicy som 
fi nns på klubbens anslagstavlor i hamnarna.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och brister 
så är du alltid välkommen att ringa undertecknad eller 
vår expedition. 
Var alltid noga med att anmäla aktuella båtuppgifter, 
adresser, telefon och mailadresser till Anne-Lie på kans-
liet med tanke på våra utskick m.m. 
Nu är båtmotortjuvar i farten igen! Var därför extra ob-
servanta på okända fordon och människor i områden där 
båtar fi nns. Meddela polisen om ni ser något som ni re-
agerar på och håll uppe uppmärksamheten och meddela 
Polisen eventuella iakttagelser. Telefon: 114 14 eller aku-
ta ärenden 112

Hemsidan
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se fi nns alltid 
”senaste nytt” och övrig information om Öregrunds Båt-
klubb. Nu ser vi fram mot ett nytt fi nt verksamhetsår som 
ger klubbens medlemmar ett bra utbyte av båtlivet utan 
pandemier. Till sist vill jag passa på och tacka alla för det 
gångna året! På återseende 2022!
Håkan Wahlgren
Hamnchef 
Tel: 0173-311 60
0708-24 85 98 

Hamnansvarig har ordet
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Östhammar

Bilreservdelar & Tillbehör och Däckverkstad
Olja, Filter & Absorbenter    
Batterier, Färg & Kätting

Hydraulslang, Olja & Tillbehör
Skruvsortiment, Gängstång –

även i rostfritt !
Och så mycket mer, kom in till oss på  

Fabriksvägen 9
Mellan Bilprovningen och COOP

10% rabatt för medlemmar i Öregrunds Båtklubb                            
Ange medlemsnummer.         

Gäller till nästa utgåva av Ventilen , våren 2022       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser)

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 
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Hur tänker vissa 
medlemmar?
2010 invigdes vår sugstation (Båt-
maja) för tömning av hålltankar 
på fritidsbåtar.
Förhoppningen och ändamålet 
med sugstationen var att klubbens 
medlemmar skulle utrusta sina bå-
tar med däckstömningsanordning 
samt att sugtömma sina båtars 
hålltankar i stället för att tömma 
avfallet i sjön.
2015, fem år senare infördes för-
bud mot tömning av toalettavfall 
från fritidsbåtar i sjön. Trots det 
har vi anledning att tro att vissa 
medlemmar struntar i förbudet 
och inte har sett till att anordna 
möjlighet till däckstömning. 
Vad värre är att vi också har 
mycket god anledning att anta 
att det förekommer att medlem 
i stället för att lägga till vid vår 
sugstation och tömma sin båts 
hålltank i stället tömmer sitt 
toalettavfall i sjön.  Detta trots att 
båten är utrustad med däcktöm-
ningsanordning.
Vi påminner om klubbens miljö-
policy samt att det är förbjudet 
att tömma toalettavfall i sjön. 
Överträdelse mot förbudet att 
tömma toalettavfall i sjön kan 
medföra uteslutning ur ÖBK då 
det är en handling som skadar 
ÖBKs anseende. 
Styrelsen

Varvsnytt
Kärror
Båtägare måste kontrollera sina däck på kärrorna så de är i fi nt och 
körbart skick.
Alla kärror ska vara märkta med medlemsnummer.
De som inte har varvsplats ombedes ta bort sina kärror från varvet.

Tänk på att vattnet stängs av efter 
vecka 41, men det går att tappa 
vatten direkt vid pumphuset på in-
fartens vänstra sida mittemot gaveln 
på hall 2.
Märk masterna med medlemsnum-
mer.
Tänk på att ni måste vara försäkrade 
om något händer.
Den gröna varvskärran ska in i 
maskinhallen för reparation efter att 
alla båtar är upptagna.
Bättre begagnat tält 12 x 4,3 m har 
köpts in och skall sättas upp på var-
vet främst för segelsektionens båtar.

Två stycken däck har gått sönder vid rampen i år, rostiga plåtkanter är 
boven. Detta måste  åtgärdas.

Båttäckning
Bind aldrig fast båt presenningarna direkt med rep, utan ha alltid ett 
fjädrande element som tex vätskefyllda dunkar eller gummiband.

ÖVRIGT
Ros En eloge till bryggbas Torbjörn Eriksson på brygga C, för hans fan-
tastiska arbete och nerlagda tid med att organisera och återställa ”brygga 
C-projektet”.
Ris Vid årets sly röjningsdag den 4/9-2021 kl. 10:00 var det dåligt med 
besökare. Utöver varvsgänget så kom tre personer. Hur gör vi med det 
här till andra år?
Mats Elfsberg

Tänk på att vattnet stängs av efter 
vecka 41, men det går att tappa 
vatten direkt vid pumphuset på in-
fartens vänstra sida mittemot gaveln 
på hall 2.
Märk masterna med medlemsnum-
mer.
Tänk på att ni måste vara försäkrade 
om något händer.
Den gröna varvskärran ska in i 
maskinhallen för reparation efter att 
alla båtar är upptagna.
Bättre begagnat tält 12 x 4,3 m har 
köpts in och skall sättas upp på var-
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Återigen är det dags att summera en säsong med Ung-
doms- och segelsektionen. 
Kan konstatera att årets sommarväder visade sig från 
sin bästa sida under juni och juli. Både till glädje för 
vår seglarskola och båtlivsfolk.
Även denna säsong gjorde ungdomsledarna ett otro-
ligt bra jobb och det var roligt att se hur de skötte seg-
larskolan med oss vuxenansvariga mest i bakgrunden.
Våren innebar mycket förberedelser inför seglarkväl-
lar på våren och seglarskolan till sommaren, och det 
kändes därför bra när platserna till seglarskolan verk-
ligen fylldes upp och ansträngningarna gav utdelning. 
Sedan när seglarskolan var igång kunde man kon-
statera att klubbområdet verkligen ”lever upp”. Då 
varvsområdet fylldes med jollar som skulle riggas 
och sedan att området utanför Katrinörarna fylldes 
med fl ytetyg för segel. Det blir nog inte mycket bättre 
än så.
Vi hoppas nu att många återkommer till sektionens 
aktiviteter nästa verksamhetsår.
Under hösten 2020 och sedan våren 2021 gjordes 
inköp av totalt två stycken jollar av typen tvåkronor 
vilket starkt bidrog till att seglarskolan kunde genom-
föras med utökat antal elever. Även att tvåkronorna 
erbjuder mer fl exibilitet i undervisningen ger en för-

UNGDOMS� OCH SEGELSEKTIONEN HAR ORDET

del för seglarskolans verksamhet. Satsningen på två-
kronorna är ett bra exempel på att ÖBK styrelse har 
siktet inställt på att vara en båtklubb som kan under-
lätta för den yngre generationen att ta del av båtlivet 
och på så sätt fortsätta ha en levande båtklubb.
Under detta verksamhetsår har vi haft en tätare dia-
log med Upplands/Gästriklands seglarförbund. Vilket 
idag har gjort att vi har ”närmare” till kontakt vad gäl-
ler utbildningar eller möjlighet till att delta i seglings-
tävlingar i Upplandsregionen.
Som vanligt uppmanar jag er som är intresserade av 
segling och vill hjälpa till att höra av er till sektionen.  
Med detta sagt kommer vi i sektionen under vintern 
att planera för nästkommande verksamhetsår och för-
hoppningsvis kommer det en inbjudan till informa-
tionsmöte under vintern inför vårens aktiviteter.
Med vänliga hälsningar
Ungdoms- och Segelsektionen
Peter Loboda
Sakarias Petersson
Ola Lejman
Niklas Sjulander
Saga Petersson
Axel Skagermark
Simon Arnestrand
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Aktiviteter säsongen 2021

SEGLARKVÄLLAR
Under våren genomfördes tre seglarkvällar. 21/5, 28/5 och 4/6 
fanns instruktörer på plats och det kom deltagare till alla tre 
tillfällena. Refl ektion är att det är svårare att locka deltagare till 
dessa fria aktiviteter än seglarskolan.
Därefter var det tänkt att seglarkvällar skulle genomföras under 
hösten men detta mäktade tyvärr inte sektionen med i år. För-
hoppningsvis kan vi erbjuda fl er kvällar nästa säsong.
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Aktiviteter säsongen 2021

Teoretisk genomgång i verkstadshallen.

Sommarens instruktörer från vänster: Saga Petersson, Simon Arnestrand och Axel Skagermark

SEGLARSKOLAN
Seglarskolan genomfördes under tre veckor 
v24, v25 och v26. Totalt deltog 35 (19 tjejer 
och 16 killar) elever uppdelade på 5 kurs-
grupper. Varje kursgrupp genomgick en fyra 
dagars kurs måndag till torsdag. V24 och 
v25 delades in i förmiddagspass och efter-
middagspass. Under v25 fanns en grupp och 
där genomfördes kursen under förmiddagar.
Vädret var skiftande men det gick bra för in-
struktörerna att anpassa aktiviteterna då inte 
alla moment behövdes göras på vattnet utan 
till exempel teoretiska genomgångar hölls i 
verkstadshallen eller på varvsområdet.
Som vanligt ger sådana här intensiva dagar 
bra effekt i deltagarnas vana att hantera jol-
larna och förhoppningsvis ger det mersmak 
till fortsättning.
En uppskattad aktivitet som instruktörerna 
introducerade var knopstaffet.
Varje kursgrupp avslutades med glassfi ka 
och refl ektion över de kursdagar som varit.
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Öbk har köpt in ett tält för förva-
ring av bland annat Seglingssek-
tionens båtar och annat som behö-
ver förvaras under vintern.
Vår nya varvsbyggnad behöver 
vara tillgänglig och fri från vin-
terförvaring av tex båtar, för att 
kunna ta in olika enheter för repa-
ration och service då klimatet blir 
kallare och det blir omöjligt och 
ogörligt att arbeta utomhus.   

ÖBK HAR KÖPT IN ETT TÄLT FÖR FÖRVARING

Aktiviteter säsongen 2021

KM I SEGLING
KM i segling var tänkt att hållas 
28/8. Men väder och andra om-
ständigheter gjorde att aktiviteten 
fi ck utebli i år. Vi hoppas återkom-
ma med ett KM nästa år, då vi vet 
att denna aktivitet är mycket upp-
skattad.
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Svenska Sjö är specialister på båt och 
erbjuder våra försäkringstagare kunnig, 
snabb och smidig skadehantering till låga 
premier. Dessutom ger vi dig som kund 
resultatbonus på överskottet. 

Som medlem i Svenska Seglarförbundet 
försäkrar du din båt extra förmånligt, utöver 
andra rabatter såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båt
klubbsmedlemmar i hela landet, så nästa 
gång nån vinkar, är det kanske en i gänget.

Välkommen att räkna ut din 
premie på www.svenskasjo.se 
eller läs av QR-koden.

Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt
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