
Att tänka på inför båtupptagning – Malmqvist Båtvarv  Tynningö

Vi får en del frågor i samband med upptagning och sjösättning och har här gjort en liten 
sammanställning med information och tips inför hösten.

Vi är ett båtvarv med anställd personal och vi tar upp (och sjösätter) båtar på arbetstid, vardagar.
Båtar skall därför lämnas in under fredag – söndag helgen före upptagningsveckan, så tar vi upp 
båtar under måndag – torsdag, vilket gör att ni som servar och täcker er båt kan komma ut 
nästföljande helg för att utföra de arbetena. 
Ni får givetvis använda vår parkering när ni är på varvet och arbetar med er båt, och under 
upptagnings och sjösättnings-veckor vill vi inte ha några bilar ståendes på varvet under arbetstid. 

Lämna in arbetsorder tillsammans med båten, oavsett om ni vill att vi skall utföra några av 
det tjänster vi erbjuder eller inte: (så slipper vi gissa om ni tar hand om det själva)

Konservering av motorn
Vinterservice motor (byte av olja filter, koll av impeller, tändstift, drevolja mm)
Vinterförvaring/laddning av batteri

Glöm inte att lämna in nyckeln, väl märkt, i den låsta svarta brevlådan om vi skall serva motorn.
Lämna arbetsordern i båten, det finns blanketter utskrivna på varvet.
Nya kunder skall även lämna in varvsavtalet

Det finns några fler saker som är extra viktiga att komma ihåg inför upptagning
Töm och/eller konservera annat vatten i båten. T.ex. toaletter och färskvattensystem
Minska risken för mögel - Ta hem lösa textilier – Kapell och dynor
Placera en torrboll i båten
Planera inför täckning av båten. 

Det behövs inga speciella arrangemang inför upptagningen, de tampar som båten är förtöjd med vid 
bryggan räcker utmärkt. Kunder som har sommarplats kan låta sina båtar ligga kvar, andra kunder 
lägger sig långsides där det finns plats.

Större arbeten och förberedelser inför våren
Även om vi utför färre arbeten i egen regi numera så har vi många kontakter i branschen och hjälper
er gärna att komma i kontakt med bra leverantörer, men tänk på att vara ute i god tid! 
Vill man vara säker på att få arbeten gjorda behöver de besluten tas redan på hösten. t.ex.
Tvätt och reparation av kapell och dynor

Det finns många checklistor och tips kring vinterförvaring och båtvård på internet.
Här är några länkar att förkovra sig i:

http://xn--btguide-exa.nu/vinterforvaring/

http://www.vinterforvaring.se/vinterforvaring-av-bat/

https://www.atlantica.se/skepparguiden/vinterforvaring/

https://www.svedea.se/batforsakring/ovrigt/battips

https://www.trygghansa.se/forsakringar/batforsakring/dags-att-ta-upp-baten

https://www.benns.se/tips-rad

Hör av er om ni har några fler frågor eller funderingar
Gunilla Malmqvist  kontakt@sjoservice.se
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