[Skriv här]

Nyhetsbrev # 4, 2022
Årets första halva är redan historia… Har det inte varit Covid som härjar, lite skidåkning, eller
politiskt ståhej, flygstrejker … ja då är det planering & beställningar från när och Fjärran…. &
som topp på det skall vi hinna med å bejsa lite oxå.
Först vill vi välkomna Pelle Olsson varmt välkommen till Varvet. Inte bara att han hyr plats för
sina batteribåtar här… nu har han också blivit en positiv injektion i Circus IOM och köpt in sig i
Varvet med 1/3. Det har hittills inneburit en massa frågeställningar från Pelle.. och nu kan vi
officiellt gå ut med en liten men för oss stor nyhet.
Första färdiga skrovet har nu landat hos oss, en vit Kantwo från mxconponents.com, som redan
tilldelats skrovnummer 330. Till råga på allt kul så kommer 3 till, alla i olika färger, således
4 nya och absolut konkurrensvärdiga med K2, dvs ”Top of the Line”. Det enda som skiljer är ovan
däck. Högklassigt byggda, bl a inget glapp alls i rodret. Segel kommer från SAILBOAT RC. Pris
beroende på utrustning. Kontakta gärna Håkan för en förutsättningslös diskussion. Bokar Du en
så skall den första kunna levereras i höst. Bara att hänga på låset.
Då det varit en viss åtgång av Varvets produkter så gör Håkan beställning i nästa vecka, vilket
torde värna för att vi kan erbjuda det mesta lagom till höstseglingarna, eller varför inte göra i
ordning Din båt till Peter Norlin Memorial som arrangeras ute hos Brunte den 23-24 juli. Se
inbjudan på SRSS hemsida.
Bosse Jonsson har ju flyttat till annan ort varför Varvet tagit hand om SRSS förvaring av
utrustning för arrangemang av regattor. Vi vill då passa på att informera att när Ni skall
arrangera kappsegling och använda Lidingös bojar, sänken, bandare, jolle, motor etc så kommer
vi kalla till informationsmöte på Varvet för instruktion om hur Ni kommer in- och ut från Varvet
utan att någon från Varvet är med. Tack Bosse m familj för att Du orkat med oss så länge.
Lycka till med nya boendet. ☺
Hör gärna av Er om Ni behöver ngt eller ta en titt på vår hemsida. Där finner Du alla produkter,
priser på diverse olika tjänster. Inbjudan till Norlin Memorial kommer ut på srss hemsida denna
vecka.
Slutligen ber vi få tillönska Er alla en varm och trevlig sommar.
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