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Nya Båtsportkort 2016

YACHTSALE ÄR NY generalagent för 
Fountaine Pajot segel- och motor-
båtskatamaraner i Sverige. Fountaine 
Pajot är en av världens största och 
äldsta tillverkare av katamaraner och 
har i år lanserat fyra nya segel- och 
motorbåtskatamaraner.

Nya Helia 44 från Fountaine Pajot 
kommer att visas på de flytande 
båtmässorna i Ellös och Gustavsberg 
i sommar.

www.yachtsale.se

Grisslan utmanar 
aluminiumbåtarna
KLASSISKA GRISSLAN ÄR tillbaka 
med den här modellen, Grisslan 66. 
Företaget har skapat en egen nisch 
genom att ta upp konkurrensen med 
aluminiumbåtar, men med en båt 
byggd i glasfiber. 

Robust är bara förnamnet på den 
här modellen som är godkänd för upp 
till 250 hk. Pris med största motorn 
drygt 450 000 kr. 

www.grisslan.se
Yachtsale blir agent 
för Fountaine Pajot

Skärgårdsmässa  
blir Djurgårdsdagar
SKÄRGÅRDSMÄSSAN VÄXER TILL 
Djurgårdsdagarna 27–29 maj. 
Det är en marknad som bjuder på 
upplevelse, kunskap, inspiration, 
erbjudanden, underhållning och 
skratt.

I år växer mässan rejält. Mer 
att uppleva, mer plats för fler, 
mer teman och fler utställare. 
Djurgårdsdagarna bjuder på inspi-
ration och upplevelser, mat och 
musik, kunskap och nöje, historia 
och innovation i dagarna tre.

www.skargardsmassan.se

UNDER VECKA 27 och 28 ger radio- 
programmet Kapten Väst sigut i 
Stockholms skärgård.

Programmet söker nu nybörjare 
som ger sig ut i egen båt för första 
gången i  sommar. Helst dessa veck-
or och som vi får hälsa på och följa 
några gånger under programserien.

ETT STORT båttillbehörsvaruhus 
med brett sortiment av produkter 
i alla segment har öppnat i Sisjöns 
industriområde i Göteborg. På  
1 500 m2 hittar man det mesta som 
båtägaren behöver i form av tillbehör. 
Tydlig skyltning gör det lätt att hitta i 
butiken och kunden plockar själv fram 
sina varor som ska inhandlas

– Det har varit ett stort tryck 
från många på Västkusten att vi ska 
öppna en butik även i Göteborg och 
äntligen har vi hittat ett bra läge, där 
vi kan etablerat oss och erbjuda bra 
service, säger vd Johan Josefsson.

Till sommaren öppnar också 
Benn´s Mast en komplett mast- och 

Fr. v.: Inger Meijer, erkänt duktig 
riggare, Rikard Kihlman, butikschef, 
Johan Klevstig, marknadschef och 
delägare, och Johan Josefsson, vd 
och delägare.

SMÅ HAMNAR. BÅTKLUBBAR. Privata 
bojar. Alla kan hyra ut gästplatser 
med en nylanserad delningstjänst 
från Mooringo. Du som hyr ut behöver 
inte lyfta ett finger. Allt sköts auto-
matiskt via internet. Gästen hittar 
och bokar plats med sin mobil.

Sommar. Fint väder. Båtplatser som 
gapar tomma när klubbens medlem-
mar drar till sjöss. Det här vill Robert 
Mertens råda bot på med en delnings-
tjänst från sitt företag Mooringo:

– Tanken är att klubbar och privat-
personer ska kunna hyra ut tomma 
båtplatser som gästplatser. På så sätt 
får vi sjöfolk fler gästplatser att dela 
på. Dessutom stärks kassan hos den 
som hyr ut. Tjänsten är enkel att prova 
och det kostar inget. Det är bara att 
registrera sig på Mooringos hemsida.

www.mooringo.com

Kapten Väst söker nybörjare
Båttyp är inte viktigt, men du eller 

ni ska gilla att prata och berätta om 
era upplevelser i direktsänd radio.

Är du den vi söker eller känner du 
någon som är nybörjare kontakta då 
Peter Karlsson, verksamhetschef på 
Svenska Båtunionen, via mail:  
peter@batunionen.com

Erlandssons Brygga invigde ny butik i Göteborg

riggverkstad vägg i vägg med huvud-
butiken med samma servicenivå som 
i Stockholmsområdet, där företaget 
är välkänt sedan många år tillbaka. 

Nu kan alla hamnar 
bli gästhamn
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