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BÖCKER

För hela vårt sortiment och din närmaste återförsäljare – kontakta oss  
eller gå in på vår hemsida tyresovaggan.com eller gcboathandling.com 
MASKINFABRIKEN G -C AB • THULEVÄGEN 18,  TYRESÖ • TEL  08-712 50 90

LÅT OSS OFFERERA DITT  
VARV/MARINA/BÅTKLUBB

L ÄS MER PÅ W W W.T YRESOVAGGAN.COM

HELGALVANISERADE BÅTSTÖTTOR

MASTKRAN
-märkt 

Lyfthöjd ca 12  
eller15 meter.  

Lyftvikt max 500 kg. 
Varmgalvaniserad.

GC STERN DRIVE INSTALLATION JACK 
TXJ 1001

Directive 2006/42/EC

L ÄS MER PÅ W W W.GCBOATHANDL ING.COM

G-C Trailer
-märkt. Maxlast 15 ton.  

Varmgalvaniserad.

Stora hjul (27 cm) • Bred gaffel justering 
(max 29 cm) • Gummiformade gaffelarmar 

• Lätt justerbara trepunktshandtag  
• Passar för alla drevmodeller  

• Rundhandtag för  
enklare manövrering.

  

LCMg
Motorbåtsstötta

Trapetsgänga med stor vingmutter för enkel och snabb justering  
• Stor skrovplatta av kvalitetsgummi för bästa friktion och skydd  
• Gersågad fot • Alla delar är galvaniserade • Mycket lätt att  
demontera för förvaring eller transport • Packas i kartong  
• Kräver endast ett minimum av lagringsutrymme.

Säkerhetskättning  
ska alltid användas  

mellan stöttorna.

LCKg
Kölstötta

LCFg
Segelbåtsstötta

ALLEGROKLUBBEN ÄR EN av de  
flitigaste märkesklubbarna för segel-
båtsägare. Klubben ger ut en riktigt 
fin tidning och har även samman-
ställt denna unika tipsbok, kallad 
”Allegrobibeln”.

Tipsboken i tredje utgåvan 
innehåller mängder av praktiska tips 
på 440 sidor. Många av tipsen är av-
sedda speciellt för Allegro, som ritade 
av konstruktören Lars-Olof Norlin. 
Många kan även användas generellt i 

Tipsboken 2020 NORRVIKENS BÅTVARV STARTADES 
1919 och var i verksamhet ända in på 
70-talet. Det var i huvudsak motor- 
båtar man byggde men under kriget 
blev det även en del mindre segel-
båtar. 

Varvet byggde inte bara fritids- 
båtar. De gjorde bland annat taxi-  
och sightseeingbåtar som syntes 
och verkade på Stockholms vatten. 
Som mest hade företaget tio man 
anställda på varvet. 

Under tre års tid har författarna 
Claes Lund och Lars-Erik Andersson 
gått igenom varvets arkiv med doku-

Norrvikens båtvarv
ment och ritningar. De har även 
sökt upp de forna och intressanta 
kunderna eller deras arvingar. 
Boken, som innehåller massor av 
bilder och ritningar, ger en riklig 
inblick i forna tiders varvsindustri 
i Roslagen. Är man träbåtsintres-
serad är boken en liten guldgruva.

Den inbundna boken är på 309 
sidor och kan beställas hos förfat-
tarna via mail: artica925@telia.
com eller classe.rospiggen@
telia.com och kostar 300 kr + 
porto. ISBN 978-91-519-1107-6
Bengt Anderhagen

många båtar, till exempel tipset om 
hur man får bort knarr i durkarna.

Boken är väl värd att ha som läs-
ning i båtens bibliotek. Den passar 
även som allmän tipsbok.

Allegroklubbens sommarträff 
hålls 24–26 juli på Nynäshamns 
SS klubbholme Lacka. Till träffen är 
även övriga kosterbåtsklubbar och 
Fortissimoklubben inbjudna.

www.allegroklubben.se
Lars-Åke Redéen
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