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UTVECKLINGEN INOM båtelektronik 
går mycket fort och det är inte lätt 
att hänga med alla gånger. Även om 
du inte utför en installation själv kan 
du behöva grundkunskaper för att 
kunna välja rätt utrustning och även 
kunna diskutera olika lösningar med 
leverantörer.

Boken El, elektronik och nätverk 
ombord är för dig som på ett peda-
gogiskt sätt vill lära dig hur elsystem, 
elektronisk utrustning och marina 
nätverk fungerar och samverkar 
ombord på en fritidsbåt. Den ger dig 
grunderna i ellära och beskriver hur 
installation av nya komponenter 
samt underhåll och felsökning går till.

Boken beskriver olika typer av 
batterier, solceller och andra typer 
av laddare, skydd mot galvanisk och 
elektrolytisk korrosion, installation 
av bogpropellrar och ankarspel. Den 
visar hur marina nätverk är uppbygg-

El, elektronik och nätverk ombord

da och mycket mer. Efter varje kapitel 
finns övningsfrågor med svar i slutet 
på boken.

Boken är skriven av Jan Sköld med 
lång erfarenhet som konstruktör, pro-
grammerare och projektledare inom 
IT-området liksom praktisk erfaren-
het av installationer i fritidsbåtar.

106 sidor. Pris 325 kr. ISBN 978-91-
527-1060-9. Ges ut av Lutra Marin AB.
Bengt Anderhagen

BÅTLIVS MEDARBETARE 
Lars H Lindén är troligen 
Nordens mest erfarna 
testare av fritidsbåtar, alla 
kategorier. Han har gjort 
fler och mer omfattande 
båttester än någon annan 
under en lång och  
spännande karriär.

Nu har han samlat sina 
erfarenheter. Inte som 
en testbok utan en bok 
fylld med tips för främst 
nya men även erfarna 
motorbåtsägare.

Lasse, som privat även 
har seglat under många 
år, vet vad han talar om 
och är inte rädd för att 
påpeka sådant som kan 
bli bättre i en båt. Det är 
de erfarenheterna han har 
haft med sig när han skrivit denna bok 
på 164 lättlästa sidor.

Lasse beskriver själv sin bok som 
”en komplett guide för nya och gamla 
motorbåtsägare. Anpassad till alla 
nya båt- och motortyper, nya material 
och sist, men inte minst – den nya 
utrustningen”.

Innehållet är snyggt och pedago-
giskt upplagt i olika avsnitt, bl.a.:

• Välja och köpa båt
• Motorvalet
• Utrustningen
• Säkerhet ombord
• Köra båt
• Sjövägsregler

Motorbåtsboken för alla

• Lägga till och ankra
• Vinterförvaring
• Vårutrustning
Vi har läst boken och kan varmt 

rekommendera den till alla som vill 
veta mer om sin båt eller behöver råd 
inför ett båtköp. Här finns en enorm 
erfarenhet samlad inom laminerade 
pärmar som gör att boken även kan 
ligga kvar i båten.

Pris 275 kr. ISBN 978-91-527-
2342-5. Säljs i SeaSeas och Hjert-
mans butiker och på seasea.se

Den kan även beställas (porto på 
50 kr tillkommer) från det egna bok-
förlaget: motorbat2022@gmail.com
Lars Afzelius

N
O

R
D

IS
K

 F
O

R
M

 A
B

  n
f.

se

S B SC  Ä R  N O R D E N S  L E DA N D E  
C E RT I F I E R I N G SO RGA N  I N O M  
B R A N D -  O C H  SÄ K E R H E TSO M R Å D E T.

Hitta certifierade lås,  
hänglås, kättingar och  
MärkDNA för stöldskydd 
av cyklar, MC, mopeder  
och båtmotorer.

sbsc.se/hitta-certifikat

https://www.sbsc.se/
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FAMILJEN THOMAS OCH Margareta 
Veber är ett mycket rutinerat par 
som gjort många äventyrsresor till 
sjöss och i minst fem böcker berättat 
om alla äventyr. Uppenbarligen har 
lusten att återigen ge 
sig i väg, trots att jobb, 
familj och huslån med 
mera på hemmaplan 
har tagit överhanden.

Denna gång på 
enklast tänkbara sätt 
med en halvöppen 
motorbåt på 17 fot med 
en utombordare i aktern, 
ett läckande kapell över 
sittbrunnen och varken 
toa eller kyl ombord. Ett 
lågprisprojekt genom Europas floder 
och kanaler med slutmål att ankra 
upp utanför Marseille. Båten trans-
porteras till norra Tyskland på trailer 
där den sedan sjösätts och äventyret 
kan börja. 

Man blir omgående medveten 
om att det måste bli ett ganska 
spartanskt liv om bord. Lagad mat 
och nödvändiga behov påverkar 
ständigt val av plats för att lägga 
till eller förtöjning för natten. Det är 

Den sista idioten är inte född än
en spännande berättelse om resan, 
alla mysiga platser och framför allt 
om alla hjälpsamma människor som 
förstås undrar hur man kan bo i en så 

liten båt, men framför allt 
helhjärtat ställer upp för 
besättningens bästa. Det 
är en varm bok med livfulla 
berättelser om allt som 
händer ombord och i land. 
Resan innebär att man 
måste passera en massa 
slussar. På en sträcka 
med cirka 90 slussar fick 
man låna en fjärrkontroll 
och kunde sköta sluss-
ningarna själva.

Projektet visar att den 
som är beredd att tänja lite på sin 
bekvämlighet med en mindre fritids-
båt kan utforska kanaler och floder i 
Europa med en relativt liten reskassa. 
Det har verkligen författaren visat och 
dessutom på ett medryckande och 
trevligt sätt. Boken är mycket  
god underhållning!  

Pris från 280 kr. 268 sidor. ISBN: 
978-91-985069-8-3. Boken ges ut 
på förlaget Ocean Dream.
Lars Afzelius

Oceaner av äventyr 
Del 1 – Från Sverige till Nya Zeeland med S/Y Ambika
FÖRFATTAREN ERJA ÖDMARK har 
skrivit sin andra bok om spännande 
äventyr till havs, men valde att berät-
ta om den senaste 
upplevelsen ”The 
Great Loop” först, ett 
båtäventyr genom 
21 stater i USA och 
Canada.

Denna bok handlar 
om parets livs största 
äventyr, en jordenrunt-
segling, som varade i 
fem år och tog dem till 
platser som man bara 
kan drömma om och 
aldrig har hört talas om tidigare. Erja 
har valt att dela upp deras äventyr i 
två delar och planerar att ge del två 
under 2022. Drivkraften var ett av- 
givet löfte i samband med giftermålet 
att en dag segla jorden runt på egen 
köl, vilket sedan skedde när barnen 
var vuxna och pension blev möjlig. 

En Beneteau Oceanis 46 inköptes 
ett år före avfärd, utrustades för lång-
färd och så bar det i väg. Författar- 
en har en förmåga att beskriva det 
som upplevs, både ombord och iland, 
som om läsaren finns med under 

resan men utan ansvar och bara kan 
njuta av det upplevda. Boken handlar 
inte i första hand om segling och 

förflyttningar mellan 
olika platser utan mer 
om besökta platser och 
upplevelser.

Självklart inträffar 
problem och otäcka 
intermezzon under 
dessa år men de får en 
lite mer tillbakadragen 
plats under seglatsen 
till skillnad från hur 
andra författare 
väljer att beskriva 

sina resor. Även denna bok är lättläst 
med ett behagligt språk och många 
illustrationer från resans olika plat-
ser. Instoppade i texten finns också 
referat ur den förda loggboken, vilka 
förmedlar dagsaktuella kommentarer 
om livet ombord. Till sist författarens 
mycket intressanta funderingar om 
relationen och vilka faktorer som kan 
påverka livet ombord.

Pris från 308 kr. 186 sidor. ISBN: 
978-91-88317-36-0. Ges ut på 
Bokförlag Gullestad.
Lars Afzelius

AirKey
Smart helt enkelt     
Låsningen för en säkrare och mer flexibel båtklubbsmiljö
Besök oss på evva.se  eller ring  08-500 66 800

www.evva.com

KlubbhusKranar GrindBom Brygga

 Mobiltelefon och/eller taggar som nyckel
 Skicka nycklar till alla smarttelefoner
 Loggfiler online
 Kalender och Tidsstyrning
 Kvalitet och Datasäkerhet från EVVA
 Enkel molnbaserad Administration

Top Marine AB  info@topmarine.se   
Box 7    www.topmarine.se   
184 03 Ljusterö  08-684 199 00   
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