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BÖCKER
I VATTENBRYNET ÄR en kriminalro-
man med handlingen för det mesta 
förlagd till Nynäshamn och skärgår-
den utanför. Kriminalkommissarie 
Sten Strand och hans team får några 
mystiska dödsfall att utreda. Är det 
tragiska drunk-
ningsolyckor eller 
ligger det något 
brott bakom? 
Boken innehåller 
både spänning 
och humor och 
som läsare 
får man god 
insikt om hur 
polisarbete går 
till. Här och där 
vädrar författaren, 
Anders B.O. Jonsson, sina bestämda 
åsikter om såväl religion, miljö som 
spritlagstiftning till sjöss för att 
nämna några.

Den som är intresserad av krimi-
nalromaner och tycker om skärgården 
får här några timmars trivsam läs-
ning. De som kommer från Nynäs-
hamn och öarna utanför kommer att 
känna igen platser och miljöer.

Boken är på 266 sidor och ges ut 
av Books on Demand, Stockholm. Pris 
85 kr. ISBN 978-91-7699-650-8.
Bengt Anderhagen

EN HELT NY utgåva av välkända 
Hamnguiden 7 presenteras på Allt för 
sjön. Lasse Granath 
och Hydrographica har 
gjort en ny kartlägg-
ning av naturhamnar 
och gästhamnar 
mellan Landsort och 
Påskallavik och Per 
Hotvedt har uppda-
terat området söder 
om Påskallavik ner 
till och med Bornholm med nytagna 
flygbilder och hamnkompletteringar. 
Hamnguiden innehåller 270 natur-
hamnar och 180 gästhamnar från 
Landsort i norr till Bornholm i söder. 

Ett enastående verk som innehåll-
er mycket tydliga kartbilder och all 

HYDROGRAPHICA HAR INLETT en 
övergång till traditionellt båtsport-
kortformat och bygger successivt 
ihop lösbladen till sammanfogade 
enheter. För Stockholms skärgård 
blir det tre sammanhängande 
områden. Först ut blir Stockholms 
södra skärgård, där 15 tidigare kort i 
A2-format samlas till ett 40-sidigt 

BÅTLIVS LÄSARE FÅR gratis tillgång 
till en riktigt fin hamnguide på nätet. 
Det är norska Hamnguiden Online, 
som erbjuder våra läsare detta under 
hela 2018. Hamnguiden Online är ett 
samarbete mellan norska Skagerrak 
Forlag och svenska Hydrographica. 

Gå in på Hamnguidens hemsida 
och skapa ett ID. Installera därefter 
gratisappen Hamnguiden i Appstore 
eller Google Play och börja därefter ta 
del av erbjudandet. Det går lika bra 
att använda Hamnguiden direkt från 
PC eller Mac även utan app.

För att få tillgång till databasen går 
du in och skapar ett ID på Harbour-
guide: https://www.harbourguide.
com/se/subscription/

På sida 2 under registreringen 
lägger du in kortinformation och 
väljer mellan års- eller månadsa-
bonnemang på Hamnguiden Online. 
Valet spelar dock ingen roll eftersom 
kupongkoden gör att ingen avgift tas 
ut. Kupongkoden som ska användas 
är: HG2018BATLIV

www.harbourguide.com

I VATTENBRYNETav Anders B.O. Jonsson

En skärgårdsdeckare  med kriminalkommissarie  Sten Strand i huvudrollen. 

Samtidigt som kriminalkommissarie Sten Strand  
förbereder sig på en båttur tillsammans med sin  
dotter, går Ulrika ner till badviken för sitt morgon-
dopp i det ljumma och helt stilla vattnet. Hon känner att vänsterarmen rör vid något mjukt  

och när hon tittar ditåt ser hon rakt in i ett par  
tomma ögon. 
Handlingen utspelar sig i Stockholms södra skärgård 
med Nynäshamn som utgångspunkt för utstickare till 
Torö, Utö, Västertorp och ända in till Strandvägen i 
Stockholm.

Anders B.O. Jonsson debuterar med denna roman  
efter ett yrkesliv på internationella storföretag.  
Med spännande erfarenheter från en stor del av  
världen återvänder han nu till Nynäshamn och  
den skärgård som han älskar mer än allt annat.

Omslagsbilden är tagen av den kände  skärgårdsfotografen Sören Colbing.
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Erbjudande – läs 
Hamnguiden online 

I vattenbrynetHamnguiden 7  
Landsort – Skanör, Öland, Gotland, & Bornholm 

tänkbar information. För gästham-
narna visas till exempel möjlighet att 

förtöja med aktertampar, lång-
sides, mellan Y-bommar m.m. 
Naturhamnarnas kartbilder är 
mycket skarpa och detaljrika och 
visar bland annat genom olika 
färgsättning var det är lämplig 
för motor- och segelbåtar att 
lägga till. Har man en gång börjat 
använda en Hamnguide i detta 
utmärkta skick blir den snabbt 

en oumbärlig hjälpreda ombord. 
Författare/kartografer: Ann Arde-

brant, Torbjörn Ardebrant, Lasse Gra-
nath, Per Hotvedt och Jesper Sannel. 
Skagerrak Forlag AS. Pris 648 kr, 414 
sidor. ISBN 978-82-7997-211-2.
Lars Afzelius

Hydrographica gör båtsporkort
A3 båtsportkort som täcker hela den 
yttre skärgården mellan Runmarö och 
Huvudskär. 

Hydrographica har även fått tillstånd 
från Försvarsmakten att göra specialer 
över de fina men lite okända skärgår-
darna Stabbo och Bodskär utanför 
Ornö. De inkluderas i det nya kortet. 

www.hydrographica.se

TRANSAUTO.SE
Förrådsvägen 6, 151 28 Södertälje  
+46 8 554 240 00

Hos oss hittar du världsledande komponenter  
för framdrivning av båtar och fartyg.  

Trans-Auto finns med från idé till färdig produkt. 

 Tekniskt stöd & rådgivning       
 10.000 originalreservdelar i lager       
 Service på plats

ER TRYGGHET  
- VÅRT MÅL!
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