
 

 

Svinninge Marina AB 
Org.nr 556221-4089 

Svinningevägen 69, 184 92 Åkersberga  Tel: 08-540 631 55 
E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se 

1

 

Information till våra båtägare inför sommarsäsongen 2023 
 
Hamnkontoret   Telefon: 08-540 631 55   
Öppettider vardagar 09.00-15.00 (lunchstängt 11-12) 
Tina Johansson, Mimmi Larsson och Eva Enarsson sköter det löpande arbetet på 
Hamnkontoret. 
Båthantering och teknisk service 
Johan Svensson, Tommy Engström, Erman Sari, David Prince och Mustafa Altun 
Personal finns på marinans område alla vardagar 08.00-16.30 (lunchstängt 11-12) 
Beställning av tjänster sker direkt till Hamnkontoret. Vi har bemanning hela sommaren och 
kan erbjuda tjänster som bottentvätt, båtlyft för besiktning och reparationer. 
Hit vänder du dig också om du vill anmäla eventuella fel som du upptäcker på Marinan.  
Om det är stängt, ring, mejla eller lägg en lapp i brevlådan vid dörren. 
 

Sjösättningstider våren 2023 
Nedanstående tider gäller för båtar som är kortare än 12 m och lättare än 7 ton.  
Har du en större båt ber vi dig kontakta hamnkontoret för att boka en tid. Tel. 08-540 631 55 
 
Torsdag 6/4 12.00–14.00 Lördag 6/5          08.00–11.00 
Onsdag 12/4 14.00–16.00 Onsdag 10/5          12.00–16.00 
Fredag 14/4 14.00–16.00 Fredag 12/5 12.00–16.00 
Onsdag 19/4 14.00–16.00 Lördag  13/5 08.00–11.00 
Fredag 21/4 14.00–16.00 Onsdag 17/5 12.00–16.00 
Onsdag 26/4 14.00–16.00 Fredag 19/5 12.00–15.00 
Fredag 28/4 14.00-16.00 Onsdag 24/5 12.00–16.00 
Lördag 29/4 08.00–11.00 Fredag 26/5 12.00–16.00 
Onsdag 3/5 14.00–16.00 Lördag  27/5 08.00–11.00 
Fredag 5/5 14.00–16.00 Onsdag  31/5 12.00-16.00 

 

Var klar vid din båt senast 15 minuter före beställd tid! 
Tidsbeställning för sjösättning 
Ring Hamnkontoret 08-540 631 55 när du vill boka tid för sjösättning. Om du ringer i god tid, 
en vecka eller mer i förväg är det lättare att få en tid som passar dig bra.  
 
Internetbokning (för båtar kortare än 12 m och lättare än 7 ton) 
Du kan även boka din sjösättning på internet. Bokningen måste ske senast 5 dagar före önskad 
sjösättningsdag.Vill du boka närmare inpå sjösättningen ber vi dig att ringa eller mejla istället. 
Länken till bokningssidan hittar du på vår hemsida www.svinningemarina.se 
Sista dag för ordinarie sjösättning är 31/5. 
 
 
 
 



 

 

Svinninge Marina AB 
Org.nr 556221-4089 

Svinningevägen 69, 184 92 Åkersberga  Tel: 08-540 631 55 
E-post: hamnkontoret@svinningemarina.se 

2

Sjösättning den 1 juni och senare 
Vinteravtalet upphör den 31 maj, därefter gäller privat sjösättning. Plats på land efter den 31 
maj kostar 5 % av vinterhyran per vecka. Det gäller även båtar som har bryggplats. 
Från och med 1 juni tillkommer även en kostnad på 500kr för sjösättningen. 
 
Privat sjösättning 
Sjösättning utanför det ordinarie sjösättningsprogrammet eller efter den 31 maj kostar 500 kr.  
Vi kan också ta hand om sjösättningen utan att du är med. Det kostar 500 kr om båt och 
förtöjningsmaterial är i ordning. Vi lägger då båten i närheten av slipen och du måste ta hand 
om den samma kväll. Blir båten liggande tillkommer 300 kr/påbörjat dygn. 
 
Förberedelser för sjösättning 
Var ute i god tid och gör förberedelser enligt anvisningarna på sidan 6 "Förberedelser för 
sjösättning". Du måste vara klar vid din båt 15 minuter före beställd tid. Om du är osäker på 
något, fråga gärna marinans personal.  
När båten är sjösatt måste den genast köras bort från slipbryggan. 
På förekommen anledning ber vi er uppmärksamma att segel aldrig får hissas/halas när 
båten står på land. 
 
Extra kostnader 
Om du uteblir helt eller inte är klar 15 min före beställd sjösättningstid och slipvagnen 
kommer, men inte kan hämta din båt, riskerar du att inte kunna få båten sjösatt den dagen och 
vi debiterar dig en kostnad på 300kr. 
Om du får förhinder och lämnar återbud senast klockan 11.00 dagen före, blir det inga 
kostnader. 
 
Tillfällig bryggplats 
Om du endast har vinterplats på Svinninge Marina kan du i mån av tillgång hyra en gästplats i 
samband med sjösättningen.  Plats mellan y-bommar kostar 150-200 kr/dygn och längs med 
slipbryggan eller kajen kostar 300 kr/dygn. Vi ber dig att kontakta hamnkontoret om du vill 
boka en plats. 
 
Parkering under sjösättningsperioden 
Under sjösättningsperioden 1/4 fram till midsommar blir vi ibland hindrade av bilar som är 
parkerade så att vi inte kommer fram med hydraulvagnen. När du ska ut med båten under 
våren ber vi dig att vara extra noga med var du parkerar. Lämpliga parkeringsplatser är: 

1. I luckor efter sjösatta båtar. Tänk på att ställa bilen långt in i luckan och inte för 
nära någon av båtarna på sidan. 

2. Parkeringen nedanför hamnkontoret 
Kontakta gärna marinans personal om du är osäker på var det är lämpligt att parkera. 
 
Direkt efter sjösättningen 
Städa bort ev. skräp och samla ihop alla hyrda delar i en hög. Marinans personal sköter 
bortforslingen.  
 
Förtöjning 
Alla båtar skall vara förtöjda med dämpningsfjädrar. För mindre båtar kan det räcka med 
fjädrar till den innersta änden av bommen. Se över vad du behöver komplettera i samband 
med att du lägger båten på bryggplatsen i vår.  
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Miljöfarligt avfall och spillolja 
Till höger om Toalettbyggnaden ligger Miljöstationen. Där kan du göra dig av med spillolja, 
oljefilter, sprayburkar, lösningsmedel, färgrester och uttjänta batterier. 
 
Vårrustning 
Vi placerar ut extra soptunnor i gångarna mellan båtraderna för att du lätt skall kunna göra dig 
av med tomma färgburkar, sandpapper, trasor m.m. Det vore bra om vi kunde hjälpas åt att 
hålla Marinan fri från skräp. Det gäller även småskräp såsom cigarettfimpar, färgflagor och 
snörstumpar.  
 
Miljöreglerna kring arbeten med bottenfärger är mycket strikta. 
Ska du göra bottenarbeten, läs på vår hemsida vilka regler som gäller eller kontakta 
hamnkontoret så skickar vi information till dig.  
Miljöregler bottenmålning - Svinninge Marina 
 
Om du väljer att avstå från att bottenmåla har vi möjlighet att erbjuda rabatterad 
bottentvätt under sommarsäsongen. Kontakta Hamnkontoret för mer info! 
 
Elektricitet 
På uppläggningsområdet ställer vi ut el-centraler och på bryggorna finns fasta eluttag så att 
alla båtar skall kunna få ström med rimligt långa förlängningskablar. Endast apparater med 
jordade kablar får anslutas till Marinans elnät. Absolut inga uppvärmningsanordningar! 
Centralerna har inbyggda jordfelsbrytare, som kan återställas med en spak, om de löser ut.  
kabeln får inte vara ansluten till elnätet när du lämnar båten.  
Om du behöver ladda batterierna får detta endast ske så länge du är vid båten, p.g.a. brand- 
risken. 
 
El vid bryggplatsen 
Om du har godkänd landströmsutrustning och önskar permanent elanslutning vid din brygg-
plats, ber vi dig kontakta Hamnkontoret om ett elavtal. Vi måste dock reservera oss för 
kapacitetsbrist. 
 
El-sopor 
Bredvid behållarna för båtsopor finns särskilda sopbehållare för glödlampor, lysrör och 
apparater med el-sladd eller småbatteri. El-avfall får absolut inte läggas bland övriga sopor. 
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Vintervatten 
Vi släpper på sommarvattnet så snart vi tror att frys risken är över för året. Det brukar bli 
omkring den 1 maj. Tills dess kan du hämta vatten på följande ställen: 
1. På toalettbyggnadens gavel mot sjön. 
2. Norra plan, fyra tappställen längs med stranden mellan brygga D-L 
3. Vid brunnen mellan brygga BC och infartsbommen. 
4. I strandkanten mellan brygga A och brygga 3 
5. Vid strandkanten söder om brygga 1  
6. I åkerkanten längst ner i S4-raden.  
7. I slänten vid ekdungen i södra delen av Nedre Plan. 
8. På Övre Plan vid stängslet ca 70 m till höger om infarten,  
9. Vid södra staketet bakom hallen och på baksidan av toalettbyggnaden. 
10. På Övre plan vid lyktstolparna mitt på plan rad Ö2 och rad Ö4 
 
Trailerbåtar 
Möjligheten att använda sliprampen för att själv sjösätta eller ta upp båtar på egen trailer (vikt 
högst 1000 kg) kommer att vara mycket begränsad. Sliprampen kan endast nyttjas vardagar, 
och måste alltid bokas på Hamnkontoret så att det inte krockar med vår ordinarie 
verksamhet. 
Har du en mindre jolle på trailer finns det möjlighet att sjösätta den mellan brygga D och E. 
Jollar (högst 4 meter) som förvaras på våra jolleuppläggningsplatser ska märkas med en 
etikett som du hämtar på hamnkontoret. Märk den även med ditt namn. 
 
Septitankstömning 
På marinan finns det tre tömningsstationer, vid mastkranen och på nocken på brygga 2 och 3. 
 
"Mystiska besökare" 
Om du ser ett fordon eller någon besökare som du misstänker inte hör hemma på Marinan, ber 
vi dig anteckna fordonsnummer, samt om möjligt identifiering av besökaren. Lägg sedan 
anteckningen i hamnkontorets brevlåda.  
Vid misstanke om brott, ring polisen. 
 
Skador 
Om du upptäcker något som behöver repareras eller om du råkar skada någon av Marinans 
eller någon annans tillhörigheter (t.ex. bil, båt, vagnar, bryggor, y-bommar och skyltar) ber vi 
dig anmäla det till Hamnkontoret. 
 
 
 

En fin båtsommar önskar vi dig! 
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Företag till din tjänst på Svinninge Marina 

 
 
 
Plastskador & Montage AB – Niklas Mattisson 08-540 272 80 
Försäkringsskador. 
Reparationer och nytillverkning i plast och trä. Blästring. 0704-73 56 19 
E-post: plastskador@plastskador.se 
 
Sjö och Landservice AB – Anders Lundqvist 08-540 261 50 
Båtmotorservice. Reservdelar och tillbehör. Auktoriserad för Volvo Penta 0701-43 70 30 
E-post: verkstad@sjolandservice.se  
 
Fair Marin AB 08-540 262 52 
Säljer och förmedlar båtar.  
Generalagent för Fairline. Återförsäljare av Cranchi, Iron och Brig.  
Bengt Ekehult  0708-26 28 40 
Jan Ingvarsson 0708-73 63 56 
E-post: info@fairmarin.se 
 
Stockholm Marinverkstan AB – Dan Schelin 08-544 616 61 
Motorservice. Auktoriserad för Mercruiser och Yanmar 0733-94 69 49 
E-post: dan@marinverkstan.se 
 
Doghouse Marine AB - Niklas Ekmark 08-540 264 44 
Butik med båttillbehör, lätt servering och glass. 0707-17 61 54 
Riggverkstad, tågvirke och det mesta för segelbåten.  
Av- och påmastning. Vårrustning och vintertäckning.  
E-post: info@doghousemarine.se 
 
Tymar AB 08-410 513 14 
Försäljning, installation och service av marinelektronik, 
navigations- och komfortutrustning 
Sara Widestråle 08-410 513 14 
E-post: info@tymar.se  
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Förberedelser för sjösättning 
 
 
 
Var klar vid båten 15 minuter före beställd tid.  
Vi är sällan försenade utan ligger för det mesta före tidsschemat. 
 
 
Fäst en lina i aktern 
Dra genast ut båten efter sjösättningen så att den inte ligger i vägen för nästa båt. 
Det underlättar om du har fäst en lina i aktern på styrbordsidan, som du kan nå från bryggan. 
När båten är sjösatt måste den så snabbt som möjligt köras bort från slipbryggan. 

 
 
 
 
 
 

Förvaring av egen pallning och täckning 
 
 

 
 
 
Förvaringsplatser:  
Nedre Plan norra delen. I slänten mot skogen Samma dag som sjösättningen 
Nedre Plan södra delen. Längs åkerkanten Måste Du flytta bort dina grejor och städa  
i bortre änden av plan, eller i slänten mot  platsen där båten har stått.  
ekdungen vid infarten. Ligger pallning och täckning kvar längre 
Övre plan:Längs staketet mot Svinningevägen finns det risk att det betraktas som skräp 
Ställ inte längs de andra sidorna av planen, då  som städas bort av marinans personal.  
blir pallningen ”inlåst” av båtar som kommer att Glöm inte att märka allting tydligt. 
ställas där i höst.  

 
 
 


