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Nyhetsbrev # 3, 2019
Hoppas Ni haft en fin sommar med nära, kära och vatten! Vi tänker naturligtvis på alla era
kvinnor, då inkluderat Din IOM. Dags å piffa till den innan höstens begivenhet börjar….
Med NORLIN MEMORIAL den 13 augusti. Se srss.se och anmäl Er där.
Behöver bågen fixas till? Nya gardiner, kanske tappat ditt roder… Varvet fixar.
Sedan Varvet startade någon gång efter nyår har vi sålt totalt 8 båtar, modell Vintage. Nu
finns bara 2 kvar i lager. Här finns möjlighet att själv vara med och bestämma vad kalaset
skall kosta. Båtarna är lackade, men sedan skall ju bruden kläs också… och det vet vi ju alla
att här gäller det att hålla i lädret… men var inte orolig! Vi har bra alternativ i alla
prisklägen.
Vi har även en hel del begagnade segel till salu. Pris beroende på skick. Alla är dock inmätta
och godkända.
Det kanske finns några därute som har en gammal IOM och vill sälja, eller ännu roligare om
Ni har en gammal båt som behöver fixas till, ja då hjälper vi gärna till. Bara att höra av Er
så skall vi fixa till Din båt till en hyfsad slant.
Ni är hjärtligt välkomna att botanisera på vårt varv. Innan Ni kommer ut så är det bra om
Ni ringer och bokar tid med någon av innehavarna till varvet för bokning av tid. Vi finns på
Förrådsvägen 4F Stockby Industriområde Lidingö
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Väl mött till en trevlig och spännande höstsäsong 2019.
Tom / Per-Julius / Håkan / Claes
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