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HUVUDPERSONEN LENA FÅR ärva sin 
fars varv då han hastigt avlider. Men 
det är ingen lätt uppgift som väntar 
henne. Hon blir skadad i en svår 
storm, råkar ut för pirater och måste 
hantera hämndlystna syskon.

Vi får vara med om spännande 
äventyr i Panama med korrupta 
poliser och uppe i Nordostpassagen 
bland hungriga björnar. Varvet är nära 
att gå i konkurs, men tack vare Lenas 
handlingskraft, bra idéer och goda 
ledaregenskaper lyckas hon behålla 
varvet och sin personal.

Författaren Staffan Edhe lyckas 
på ett fantastiskt sätt fläta ihop en 
spännande triller med entreprenör-
skap. Hur man utvecklar och bygger 
båtar, hur man marknadsför och 
säljer dem. Hur man tar hand om 
personal på bästa sätt. Han skriver 
kunnigt om såväl båtar, segling och 
företagsledning. Boken Varvet kan 
rekommenderas till alla som gillar 
segling och spänning. Jag vill också 
tipsa Sweboats medlemmar att läsa 
den. I boken kan ni säkert hitta en hel 
del matnyttigt.

Staffan Ehde är före detta filmpro-

FÖR ATT FÅR köra vattenskoter efter 
1 maj i år måste du ha ett speciellt 
förarbevis som visar att du har både 
teoretisk och praktisk kunskap. 
För självstudier av teorikraven har 
förlaget Lutra Marin tagit fram boken 
Fritidsskepparen – Förarintyg för 
vattenskoter. Det är en kursbok med 
övningsfrågor som uppfyller Trans-
portstyrelsens krav för förarintyg för 
vattenskoter.

Boken behandlar vattenskoterns 
uppbyggnad, framdrivning, egenska-
per och begränsningar. Den behandlar 
även ämnen som säkerhet, färdpla-
nering, väjningsregler, navigation och 
inte minst gott sjömanskap. Boken 
förklarar var man får köra och hur 
man kör för att skona miljön. Stor vikt 
läggs på körteknik, riskbedömning-
ar och riskanalyser. Sist redovisas 
kunskapsfordringarna och hur en 
examination går till. 

Kjell Johansson, en av författarna, 
har en bakgrund som yrkesofficer 
inom Marinen och har utbildat 
besättningar för olika marina fartyg. 
Idag utbildar han besättningar till 
både stora och små fartyg. Han är 

Fritidsskepparen  
– Förarbevis för vattenskoterVarvet – En entreprenörstriller

ducent som blev en ofrivillig konsult 
inom innovationsprocesser tack vare 
den prisbelönta filmen Diket. 

2012 seglade han iväg med sin  
familj och levde nomadliv i tre år. 
Sedan 2015 har han varit engagerad 
med att utveckla och implementera 
syftet i två teknikbolag.

Boken är på 570 sidor och kostar 
250 kr. ISBN 978-91-7765-607-4. 
Ges ut av Recito Förlag.
Bengt Anderhagen

författare till läroboken Handhavande 
av snabba fartyg och har även en 
gedigen erfarenhet inom båtracing 
med nationella och internationella 
medaljer från olika mästerskap.

Den andra författaren, Bengt 
Utterström, har arbetat som  
navigationslärare i många år och har 
skrivit ett flertal läroböcker i ämnet 
navigation. 

Boken, som är lättläst och peda- 
gogisk, är på 98 sidor och är rikligt 
illustrerad. Pris: 325 kr. ISBN 978-91-
519-3093-0.
Bengt Anderhagen
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Förarbevis för vattenskoter är en pedagogisk kursbok med 
övningsfrågor som uppfyller Transportstyrelsens krav för förar
bevis för vattenskoter. Utöver allt man behöver kunna för ett 
förarbevis innehåller boken också tips och råd vid sjösättning, 
upptagning och förvaring av vattenskoter.Ur innehållet: • vattenskoterns uppbyggnad, framdrivning och begränsningar

• säkerhet, färdplanering, väjningsregler och gott sjömanskap
• grundläggande navigation med sjökort, kompass, navigator 

och positionsuttagning• om hur vi förhåller oss på sjön.
Den som kör vattenskoter är befälhavare på ett fartyg och vad 

det innebär redogörs det utförligt för.
Boken förklarar var man får framföra vattenskoter och hur man 

kör på bästa sätt för att skona miljön. Stor vikt läggs på körteknik, 

riskbedömningar och riskanalyser. Sista kapitlet redovisar kun

skapsfordringar och hur examination går till.Förarbevis för vattenskoter ingår i Fritidsskepparens serie av 
nautiska böcker. Övriga titlar är navigationsboken Fritidsskep
paren, VHF/SRCbok, Radarbok med AIS samt El, elektronik 
och nätverk ombord.

 Utgiven av Lutra Marin AB
Fritidsskepparen.com

ISBN 978-91-519-3093-0 

vArvet

En entreprenörstriller av 
Staffan Ehde

En entreprenör dör och en ekonom tar 
över, Vad skulle kunna gå fel?
En seglare blir anfallen i Panama, 
blir det varvets räddning?

LOADING...

BÅTSÄSONG 2022

WATSKI.SE

PÅ EN OCH SAMMA ADRESS
ALLA BÅTTILLBEHÖR DU BEHÖVER

FRI FRAKT ÖVER 1000 KR      |      SNABB LEVERANS      |      30 DAGARS ÖPPET KÖP

WATSKI.SE - BÅTTILLBEHÖR PÅ NÄTET

https://www.watski.se/
https://www.watski.se/

	BATLIV-2201-A-1-00
	BATLIV-2201-A-2-00
	BATLIV-2201-A-6-00
	BATLIV-2201-A-10-00
	BATLIV-2201-A-12-00
	BATLIV-2201-A-22-00
	BATLIV-2201-A-36-00
	BATLIV-2201-A-40-00
	BATLIV-2201-A-48-00
	BATLIV-2201-A-56-00
	BATLIV-2201-A-72-00
	BATLIV-2201-A-74-00
	BATLIV-2201-A-76-00
	BATLIV-2201-A-80-00
	BATLIV-2201-A-88-00
	BATLIV-2201-A-92-00



