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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f.

KOMMODOREN HAR ORDET
Ett besvärligt år bakom. Humöret börjar snart ta slut men så börjar pandemin
också! Hoppas vi får glädjen tillbaka och kan börja ett ”nytt” liv igen.
Förutom att pandemin stökat till det så har nu det politiska läget också gjort
det. Kan bara undra hur det kommer att påverka vårt liv, och i synnerhet, vårt
båtliv.
Med de ständigt stigande bränslepriserna undrar man om det alls är möjligt att
kunna njuta av skärgården i någon större utsträckning än vad som är
nödvändigt.
Vi får följa intensivt med hur läget framskrider i europa och i norden och hur
det kommer att inverka på vardagen, men trots det måste vi blicka framåt så
att vi kan ha någon sorts glädje nu då våren och sommaren kommer.
Verksamheten har varit på minimal nivå den senaste tiden men ser fram emot
att den kör igång igen. Bland annat kommer vi att ordna en sjö-vhf kurs nu på
våren och så skall båtarna igen besiktigas. Senare på sommaren ordnar vi en
”skeppar-träff” ute i skärgården mm.
Lönar sig att kolla vår hemsida för mera information och så finns vi nu också
på Facebook.
Vill samtidigt tacka alla samarbetspartners, företag och annonsörer samt
medlemmar för det stöd föreningen fått och önskar alla en solig och på alla
sätt, en trevlig sommar.
Christer ”Lagge” Lagerström
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VERKSAMHETSKALENDER FÖR 2022-2023
1.
2.
3.
4.

Ordna och övervaka navigationskurser och tenter (hösten 2022 och våren 2023).
Utgivning av ENSLINJEN under Mars månad.
Besök på båtmässan år 2023
Båtbesiktningar med början i senare hälften avApril.
Båtägaren beställer besiktningen, besiktningsman är Rune Nyberg. 0400 313 634
5. VHF kurs ordnas 2.4. 2022. kl. 09.00 - 16.00
6. Sommarträff i Ekenäs skärgård sommaren 2022. Tid och plats meddelas senare.
7. Årsmöte inom Oktober månad

Följ med Navigationsklubbens
prydda infoannonser i VÄSTIS och
kolla aktuellt på HEMSIDAN med jämna mellanrum. På HEMSIDAN finns
bl.a. klubbens nya stadgar och förändringarna i fordringar för
NÖDSIGNALER, vilken benämning efter att LED gjort sitt intrång också
som ljus i nödsignaler, ändras till begreppet MEDEL FÖR NÖDANMÄLAN.

www.ekenasnavigationsklubb.net. Vi finns nu också på facebook.
PSSST....
Finns det någon medlem som har möjlighet att hyra en strandremsa/ö åt
föreningen eller är det någon som känner någon som har möjlighet till
detta, så tar styrelsen gärna emot tips med tacksamhet!

BÅTBESIKTNING och KLUBBFLAGGA
Din båt får du besiktigad genom att kontakta klubbens besiktningsman, Rune Nyberg
Se under styrelse. Klubbflagga för besiktigad båt finns att köpa i TESCON MARINE
(se annons sidan 15).

SKEPPARE! Visa din kompetens.

Vimplar, märken och stjärnor tillhandahålls av
TESCON MARINE, Gamla Hangövägen 3,
10620 EKENÄS.
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EKENÄS NAVIGATIONSKLUBB r.f:s styrelse
2021 — 2022

Uppe från vänster; Christer Lagerström, kommodor /lärare, tel 040 502 1756,
lagge@saunalahti.fi. Rune Nyberg, vicekommodor / besiktning / hemsidan, tel 0400
313 634, nyberg.rune@gmail.com. Markus Björk, sekreterare, tel 0400 575 549,
markus.bjork@tescon.fi. Kenneth Winberg , ledamot,tel 040 571 2865,
kenneth.winberg65@gmail.com. Henrik Eklund, skattmästare / medlemsregistrator,
tel 050 452 5688, henrik.eklund@surfnet.fi. Linus Rehnström, ledamot, tel 0400 558
370, linusrehnstrom@gmail.com
BÄSTA SKEPPARE. Kom ihåg att du kan premieras och "BEFORDRAS"
till BROTTSJÖSKEPPARE om du gör en mera vidlyftig seglats och
berättar om den i detta blad, eller på en klubbkväll. Stadgarna för
utnämning till brottsjöskeppare kan du bekanta dig med på HEMSIDAN.
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Pleasure Craft 'OHANA
På våren 2021 tänkte vi att vi skall skriva en
story om hela säsongen med 'OHANA, men
det blev ju inte riktigt så. Den 13 augusti,
medan vi var påväg till Hangö, fick jag för
mig att försöka sammanställa hela historien
med lite mindre framgång. Jag hittade
nämligen inte mina anteckningar och inte
hittade jag heller bilderna från tidigare resor
under säsongen, men försöket var bra då jag
13 tiden satt på flybridgen i 23 grader varmt
väder med iskall vind och Koverhar i
ryggen.

Så jag ändrade planerna lite och beslöt mig
för att istället berätta om några projekt jag
har tacklat under vår tid med 'OHANA.
Bilder kommer ni se en massa, jag tror att
bilder i detta fall berättar mera än tusen ord.
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Det första jag gjorde var att installera en bogpropeller.

Bogpropellern styr jag främst radiostyrt med handhållen fjärrkontroll eftersom det är
främst vid blåsigt väder när vi kastar loss eller förtöjer som jag behöver bogpropellern,
speciellt ifall jag är ensam. Jag monterade också en joystick vid inre förarplatsen ifall
fjärrkontrollen någon gång krånglar.
Här emellan bytte jag alla skrovgenomföringar och septislangar, samt tog bort
havstömningen från septisystemet.
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Mahogny finns det massor av på 'OHANA och
nästa alla mahogny bitar behöver renoveras. De
första bitarna jag tog itu med var dekalerna på
utsidan.
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Följande på listan var att
fräscha upp teakdäcket. Här har
båtvärlden lika många åsikter
som ansikten och vissa gillar
obehandlad grå teak medan
andra gillar lackat teakdäck.
Jag gillar oljat teakdäck. Det är
en hel del arbete med oljad teak
men det är en del av det som gör
det hela fint tycker jag.

- 10 -

Första säsongen med 'OHANA hade vi en hel del bekymmer med att ta oss iland på
berg från fören eftersom 'OHANA inte hade någon stege i fören, så ja byggde en egen
variant av peke med stege.

VÄLSORTERAD BÅTTILLBEHÖRSAFFÄR
MED ATMOSFÄR OCH PERSONLIG SERVICE
Även Matkahuolto ombud

Norra Strandgatan 20, Tel. 019-241 2236
www.bildel.fi

ekenas@bildel.fi
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Jag brukar alltid ha igång kartplottern under färd och även en
iPad med Transas iSalor sjökort i som även är AIS och Radar
kompatibel, men iPaden har tendens att överhetta fort om den
ligger i solen så under vår första sommar med 'OHANA hade
vi en massa bekymmer med att
iPaden överhettade när jag körde från
ute styrplatsen så jag byggde en egen
Bimini-Top får att få lite solskydd.
Jag tillverkade bågarna av syrafasta
rör och ändbeslag för ändamålet,
sedan planerade jag tygbitarna i
huvudet och gjorde schabloner av
lättpresänning.
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Även viktigt att nämna att jag sydde med farmors Husqvarna från slutet 1800-talet.
När jag en gång var i farten så sydde jag nya
dukar till vindrutorna och till fönstret i båtens
ingångsdörr. Alla övriga fönster i båten har
gardiner på insidan. Gardin till rutan i
ingångsdörren var knepig att tillverka eftersom
det är en skjutdörr så det fick bli duk på utsidan,
och gamla dukarna i vindrutorna var så
solbrända att de föll i bitar.
Vi rör oss ofta med andra båtar med barnfamiljer
och badbryggan blev fort ett stort problem när
den var så liten. Det låg i tankarna redan vid
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köpet av 'OHANA att den skulle bli snygg med en ordentlig badbrygga, så jag byggde
en större badbrygga i vilken vi fick en massa extra förvaringsutrymme vilket kan
behövas när det skall finnas SUP-brädor och kajaker och gummibåt osv.
Formen byggde jag av hårda fiberskivor med ram av 2x2 tums virke.
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Locket byggde jag som en skild del i egen form.
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Lådorna på sidorna byggde jag först av divinycell, ett distansmaterial som i detta fall
är tillverkat av återvunnet plast, sedan fibrades lådorna från både utsidan och insidan.
Jag valde att använda Flexiteek 2G från Flexiteek Finland på grund av att det inte är så
lätt att få tag på skapligt teakvirke, annars hade jag utan tvekan valt äkta teak. Dagens
teakvirke är ofta för fort vuxet och det gör att virket är lätt och inte tillräckligt kompakt
och då blir det svagt och inte lika slitstarkt, samt att det spricker lättare. Flexiteek är
dessutom ett miljövänligt och underhållsfritt alternativ.

Bygg & Fix
Renovering och målningsarbeten
Båt och Bil service
Motorbyten och glasfiber arbeten
Utför arbeten även i skärgården
Telefon: 0405569591
E-post: fma.robertosterman@gmail.com
Man når mig även via Whatsapp
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Jag tillverkade schabloner/mallar av ytan som skall ha Flexiteek och skickade
mallarna till Flexiteek fabriken. Det dröjde knappt en vecka så fick jag meddelande
om att min Flexiteek var färdig för avhämtning.
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Jag tillverkade ett eget ankare på ca 40kg.
I hårdare vindförhållanden blev 20kg lite
väl lätt när båten ändå har rätt stor
vindyta. Nu kan man nog sova tryggt även
om det drar upp till hårdare väder.

På tal om oväder så har det hänt oss några
gånger att vattennivån gått ner mera än
beräknat under natten och när
glasfiberkölen hackar mot berget på
morgonen så är det nästan värre ljud inne
i båten än ljudet av en gaffel som gnider
mot en griffeltavla, så jag monterade ett
syrafast köljärn som gör att man knappt
märker av om man ligger mot berg.
Slitstarkt är det oxå.
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Vi har två kajaker som vi inte riktigt hittat något vettigt ställe för ombord. Dom är
konstant i vägen om vi inte lägger ut dem i vattnet medan vi ligger för ankar.
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Så jag kom på idén att bygga ett tak över akterdäck där kajakerna nu har plats uppe på
taket. Samtidigt fick vi mera användning för akterdäck även i regnväder, och man vill
ju ha ljus in på däck dagtid så jag valde att göra härdat glas i aningen blå nyans för att
det skall se mera ut som ljusblå himmel ovanför även i mulet väder. I taket använde jag
också divinycell som distansmaterial, och till hörnstolpar svetsade jag ihop en
konstruktion som fungerar som stege, en på var sida, på detta vis är det lätt att ta sig
upp på taket.
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Belysning på däck är aldrig fel.

'OHANA är ett hawaiianskt ord som betyder familj, inte bara direkt familj utan
även alla dom som man anser att är familj och som känns som familj.

’OHANAs besättning önskar alla en fin båtsäsong!
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Ekenäs Navigationsklubb r.f.
Verksamhetsberättelse 01.10.2020 – 30.09.2021
Årsmötet hölls den 28.10.2020 på restaurang Fyren
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Kommodor
Christer Lagerström
Vicekommodor
Rune Nyberg
Sekreterare
Markus Björk
Skattmästare
Henrik Eklund
Ledamot
Linus Rehnström
Ledamot
Kenneth Winberg
Verksamhetsgranskare
Frej Falck
Curt Lindström
Verksamhetsgranskarsuppleant
Sami Nevalainen
Verksamhet
Styrelsen har sammankommit till 3 protokollförda möten samt kommuniserat och
gjort styrelsebeslut per e-post och med hjälp av en WhatsApp grupp som bildats för
att få styrelseärenden snabbare framförda under senaste Corona år då möten inte
har varit rekommenderade.
På årsmötet 2020 tilldelades Kenneth Winberg Ratten samt ett tennstop för sina
musikaliska insatser vid skepparträffen. Vandringspokalen samt ett tennstop gick
till Markus Altner som Klubbmästare i navigation år 2020, Rolf Altner tog hand
om prisen då Markus inta var närvarande.
Klubbmästare i navigation har inte utsatts för 2021 då ingen FM i
skrivbordsnavigation ordnades.
Skärgårdsskeppar och kustskeppar kurser blev inte ordnat p.g.a. covid-19 läget.
ENSLINJEN utkom i början av April med Rune Nyberg som huvudredaktör.
Navigationsförbundets årsmöte ordnades 21.3.2021 på distans via Teams.
En skepparträff för ENK:s medlemmar ordnades för tredje året i rad lördagen
21.8.2021 vid Flada-landet i Ekenäs skärgård. Vicekommodoren hälsade alla
välkomna. Därefter blev det skeppar-diskussioner samt grillning med tillhörande
förfriskningar.
Medlemsantalet vid verksamhetsårets slut är 269 (282), vilket utgör en minskning
med 13 medlemmar från senaste år.
Klubben har 16 besiktigade båtar i föreningens register.
STYRELSEN

DU/DITT FÖRETAG vill säkert annonsera i nästa års ENSLINJE.

Vänligen kontakta någon i styrelsen.
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Tank / Brunnstömningar

Avloppsöppningar
Fettbrunnstömningar
Oljeavskiljarens tömningar/Tvätt
Sandbrunnstömningar
Rörfilming
Wc uthyrning

Torrsugningar

Beställningar
040 724 4168
sjobloms@sjobloms.fi

DEJOUR 24/7
045 186 8566

Sjöbloms Tankservice
Törvesbrovägen 371 B
10300 Raseborg
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Båtar besiktade i Ekenäs Navigationsklubb 2021
Ägare

Båtens namn och typ

Aalto Seppo
Altner Rolf
Björk Markus
Eklund Henrik
Ewalds Fredrik
Ewalds Fredrik
Hjorth Charles
Holmström Jonas
Jansson Ben
Laine Kalle
Rehnström Linus
Rönnberg Harras
Sjöholm Fredrik
Weckström Henrik
Wikström Thomas
Winberg Kenneth

Aallotar
Laxen
Christina
Bentomarie
Josefina
Kennedy
Carina
Motorbåt
Ella
Maria
Ohana
Mollo
Filifjonkan
Maria
Camilla
Noomi

Registernummer

Bella 700
Johnssonbygge
Carver 4207 Motor Yacht
Trålare
Minor 700
Trålare
Marex 28 Holyday
AMT 5,5m
Bella 652
Albin 25
Storebro SRC 36 Baltic
Nauticat 33
Marino 8000

S-16834
U-18858
T-22611
U-23395
A-8333
U-30437
R-53092
A-58128
U-41575
U-27852
A-17561
U-50266
U-44266

Finnmaster Pilot 7 Weekend P-83277

Tristan 820
Marino 8000

Formansallén 11 Ekenäs,

T-10480
U-7244

020 728 1620

www.auratherm.fi
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Ystadsgatan 12 B, 10600 Ekenäs
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Besiktning av medlemmarnas båtar
Ekenäs Navigationsklubb utför besiktning av sina medlemmars båtar. Besiktad båt får
en besiktningsrabatt på båtförsäkringen i de flesta försäkringsbolag. Båt som är
besiktad i Ekenäs Navigationsklubb har rätt att föra ENK
klubbflagga. Flaggan säljes hos Tescon Marine, Gamla
Hangövägen 3, 10620 Ekenäs, Tel. 0400 575 549.
Kontaktpersoner för besiktning och info är Rune Nyberg Tel. 0400 313 634
Kom också ihåg att besiktning av medlemmarnas båtar sker på båtägarens initiativ,
det är båtägaren som kontaktar besiktningsmannen både när det gäller en båt som
besiktas för första gången i klubben och båt som därefter besiktas årligen.
Besiktningen börjar med en skrovbesiktning som sker på land och en
grundbesiktning när båten är sjösatt och all behövlig utrustning finns ombord,
denna procedur sker vart 5:e år, de 4 mellanvarande åren utförs en årsbesiktning
när båten är sjösatt och all utrustning finns ombord.
Om besiktningen uteblir ett år av orsak eller annan måste båten skrovbesiktas på nytt
och hela proceduren startar om med allt pappersarbete det innebär och under ett sådant
år gäller inte den eventuella besiktningsrabatt som många försäkringsbolag beviljar
för besiktade båtar. Detta märks kanske inte förrän man ansöker om ersättning för en
eventuell skada och försäkringsbolaget begär in besiktningsprotokollet. En annan
aspekt att beakta är att båt som är obesiktad inte har rätt att föra klubbflagga förrän
båten besiktats på nytt.
Fritidsbåtars besiktning är tillsvidare en helt frivillig sak, och så länge som den sker på
ett seriöst och trovärdigt sätt så kanske myndigheterna inte blandar sig i. Det blir
knappast enklare eller billigare för oss fritidsskeppare om det blir ex Traficom som
bestämmer om det hela.
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Några bilder från senaste skepparträff på Fladalandet
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MEDLEMMAR
Förändringar i medlemsregistret, som t.ex. adressförändring eller önskemål om
utträde ur klubben meddelas till skattmästaren. Se under styrelse. Styrelsen
försöker så bra som möjligt hålla medlemsregistret uppdaterat, men utan hjälp
från medlemmarna är det omöjligt. OBS, OBS. För att snabbt få ut information
har styrelsen beslutat uppgöra register över medlemmarnas e-postadresser.
Registret kommer att användas endast för klubbens ärenden, således inte ges ut
för kommersiellt bruk. Skicka din e-postadress till skattmästaren, se under
styrelsen, sid. 5. Vi tackar för samarbetet.
AALTO SEPPO
AHLFORS BERT
AHLFORS GÖRAN
AJALIN TAPANI
ALLÉN SUSANN
ALTNER MARKUS
ALTNER ROLF
ANDERSSON ARMAS
ANTIN PATRIK
ASPLUND INGMAR
BACKMAN CHRISTER
BACKMAN ULF
BERGLUND BJÖRN-OLOF
BERGLUND DICK
BERGLUND GÖSTA
BERGLUND STAFFAN
BERGLUND STIG
BERGSTRÖM BROR
BJÖRK MARKUS
BJÖRKENHEIM BENGT
BJÖRKLUND BÖRJE
BJÖRKLÖF LARS
BJÖRKLÖF MIKAEL
BJÖRKQVIST ANN-KRISTIN
BLOMBERG MIKAEL
BLOMQVIST ROGER
BORGMAN MIKAEL
BOSTRÖM LARS
BROBERG BÖRJE
BRUNCRONA CECILIA

BRUNCRONA-DRUGGE CHARLOTTA
BUSSMAN ROGER
BÄCKMAN PATRIK
BÖHME FREDRIK
CARLSSON CAMILLA
CARLSSON RONNIE
CARPELAN NANCY
CARPELAN PATRIK
CARPELAN ROLF
CLÉMENT RENÉ
CRONSTRÖM CHRISTOFER
DAHLSTRÖM TOM
DANIELSSON GÖRAN
DEGERLUND GREGER
DEGERLUND LEIF
DEGERLUND STEFAN
DEGERLUND STEFAN
EKBERG TAGE
EKHOLM BIRGIT
EKLUND CHRISTER
EKLUND GUN
EKLUND GUNNAR
EKLUND HENRIK
ELGH ROLF
ELMGREN HANS
ELORANTA TERO
ENBERG MIKAEL
ENBERG TOR
ENLUND GUNILLA
ENQVIST JOACHIM
ERROLL ERIK

***
***
V
*
**
**
***V
*
*
***
*
***
**
V
**
*
*
***
**V
***
**
**
*
**
**
*
**
**
*
***
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EWALDS FREDRIK
EWALDS HELENA
FAGERHOLM ANNE
FAGERHOLM JOHN
FAGERHOLM KJELL
FAGERSTRÖM CURT
FAGERSTRÖM PATRIC
FAGERSTRÖM STURE
FALCK EVA-MARIA
FALCK FREJ
FORSMAN BÖRJE
FORSMAN HENRIK
FRIMAN PER-OLOF
GRÖNBERG BJÖRN
GRÖNHOLM REGINA
GRÖNQVIST JAN-OLAV
GRÖNROOS GUIDO
GRÖNROOS RALPH
HAMMAR THOMAS
HARJULA ERIK
HELENIUS LARS-ERIK
HEMANUS GÖRAN
HENRICSON JOHAN
HENRIKSSON ANDERS
HENRIKSSON MARTIN
HINDRÉN ANDREAS
HJORT CHARLES
HOLM CARL-MIKAEL
HOLM CARL-OLOF
HOLM PATRIK
HOLMBERG BO-ERIK
HOLMSTRÖM CARITA
HOLMSTRÖM CARITA K E
HOLMSTRÖM DANIEL
HOLMSTRÖM GITTE
HOLMSTRÖM HÅKAN
HOLMSTRÖM JAN
HOLMSTRÖM JONAS
HOLMSTRÖM JONNY
HOLMSTRÖM LEIF
HOLMSTRÖM MAGNUS
HOLMSTRÖM TOMMY
HOLOPAINEN MARKKU
HONGELL BARBRO
HULTGREN CARL-MAGNUS
HULTGREN HENRIK

HÖGLUND JAN-ERIK
ILLMAN ULLA
JANSSON BEN
JANSSON RAINER
JOHANSSON GUY
JOHANSSON KIM
JOHANSSON OLLE
JÖNSSON INGVAR
KAIPAINEN EERO
KARME TOM
KERMORGANT MIKAEL
KESKIKYLÄ ANTERO
KIHLSTRÖM MARIA
KIVELÄ JAN-PETER
KOPRA MIKAEL
KRÖGER KNUT
KÄLLBERG GUY
LAGERSTRÖM CHRISTER
LAINE KALLE
LAINE SARA
LANDÉN FREDRIK
LANDÉN MIKAEL
LEINO JOUKO
LEVÄLAHTI KARI
LINDBERG TOR-BJÖRN
LINDBLAD CARL-GUSTAV
LINDBLAD KIM
LINDBLAD STIG
LINDBOM MIKAEL
LINDGREN GUSTAF
LINDGREN JOHAN
LINDGREN MIKAELA
LINDH DENISE
LINDHOLM RASMUS
LINDQVIST GUN
LINDQVIST LARS
LINDQVIST TONY
LINDQVIST VIVA
LINDROOS PETER
LINDSTRÖM CURT
LINDSTRÖM HÅKAN
LINDSTRÖM JENS
LINDSTRÖM SVEN-ERIK
LOMBERG ANNA
LUNDSTRÖM PAMELA
LUNDSTRÖM-LEINO HILLEVI

**
*
*
***
*
***
*
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*
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*
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*
**
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MALMBERG PEHR ERIK
MANNSTRÖM MAGNUS
MARTIN NICKLAS
MATTILA JUKKA
MECKLIN HANS
NEVALAINEN SAMI
NISKALA JERRY
NORDIN MARKUS
NYBERG HENRIK
NYBERG RUNE
NYHOLM STIG
NYHOLM ULF
NYLUND LARS-ERIK
NYLUND MAGNUS
NYMAN KARL-ERIK
NYSTRÖM JAN
NYSTRÖM RALF
OHTONEN TIMO
OJA TAUNO
PALMROOS MIKAEL
PALOMÄKI JENNA
PAUKKU HARRI
PELKONEN SATU
PHILSTRÖM LEIF
PIPONIUS ULF
POUSETTE CARL-GÖRAN
QVARNSTRÖM JAN-HENRIK
REHN DAN
REHN MARIKA
REHNSTRÖM CAJ
REHNSTRÖM LINUS
ROSENDAL ROGER
RUNDQVIST HANNES
RUUSKANEN JEANETTE
RÅSTEDT KARL GUNNAR

*
*
*
**
**
***
*
**
*
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*
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V
*
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*
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RÖBERG HELENA
RÖNNBERG HARRAS
SAHLSTEDT YRJÖ
SANDBERG JARI
SANDBERG MICAELA
SANDELIN BJÖRN
SARKANEN STEFAN
SAVIOLAINEN-NYLUND MARJATTA
SELIN KIMMO
SELIN JOHAN
SJÖBERG BÖRJE
SJÖBLOM ROGER
SJÖBLOM ULF
SJÖHOLM FREDRIK
SJÖSTEN TIMO
SKARPMAN KENNETH
SNABB FRIEDEL
STARK PAMELA
STOLPE ANDREAS
STOOR PATRIK
SUNDBLOM KLAUS
SUNDBLOM MARTIN
SUNDBLOM MARTINA
SUNDELL GUY
SUNDSTRÖM GUY
SUNDSTRÖM SUNE
SUNDSTRÖM SIMON
SUNDSTRÖM SVEN
SUNDSTRÖM TORD
SUNDSTRÖM-MILDH TOVE
SVARTSTRÖM KAROLA
SÖDERLUND BÖRJE
SÖDERLUND INGMAR
SÖDERSTRÖM BILL
TALMO ARTO
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Välkommen och
provköra nya

Yaris Cross
hos oss!
Från 25 663€

HORSBÄCK, EKENÄS TEL. 019-221 0100
Bilförsäljningen: må-to 8.30-18.00, fre 8.30-17.00, lö 10-14
Petteri Bäckroos 044 320 5684, Sabina Carlsson 040 163 4635,
Kalle Ihalainen 040 722 6467
Service: vard. 8-16: Rasmus Näsman 2210 106, Jan-Erik Barsas 2210 110
Reservdelar: vard. 8.00-17.00: Tommy Kevin 2210 105
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TIHVERÄINEN KALEVI
TUOMELA KARI
TÖRNROOS TOM
VAARIMO MARLENE
VAARIMO PENTTI
VASANKARI JOUNI
VIRRANVUO ANETTE
VUORIO TAISTO
WALLÉN MÅNS
WALLENIUS STEFAN
WALLS TOMAS
WASS TAGE
WECKSTRÖM HENRIK
WENBERG DANI
WENDELIN VILHELM
WENNERSTRÖM ERIK
WESTERHOLM BO ERIK
WESTERHOLM PER
WESTERLUND KAJ
WESTERLUND KERSTIN
WESTERLUND KIM
WESTMAN JUHANI
WIGREN MAGNUS
WIGREN TOM
WIKSTRÖM ANDERS
WIKSTRÖM ERIK
WIKSTRÖM GÖRAN
WIKSTRÖM HANS
WIKSTRÖM JÖRGEN
WIKSTRÖM LINDA
WIKSTRÖM NIKLAS
WIKSTRÖM THOMAS
WIKSTRÖM YVONNE
WILLBERG BENGT

WILSON SARA
WINBERG KENNETH
WINSTEN BO
WREDLUND KAJ-MIKAEL
ÄBB MIKA
ÖBERG TOMMY
ÖBLOM-BERGLUND GUN
ÖRNMARK JOHAN
ÖSTERBERG GUN
ÖSTERLUND JOHAN
ÖSTERMAN HENRICA
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V
= SJÖKAPTENER
7
M
= MILITÄRUTBILDNING
1
***
= HÖGSJÖSKEPPARE
55
**
= KUSTSKEPPARE
114
*
= SKÄRGÅRDSSKEPPARE 91
----------------------------------------------------------Sammanlagt
268

V
HM

- 34 -

= BROTTSJÖSKEPPARE
= HEDERSMEDLEM

5
2

Service & Reservdelar
till ALLA BILMÄRKEN
KRÅKHOLMEN 10600 EKENÄS:
verkstad 019 2462 950
butik
0400 209 999
SILLGRÄND 3 10960 HANGÖ NORRA
TM - Carservice 0400 195 598
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