
TRYGGHET
Det är viktigt att du känner dig trygg. Tveka inte 
att fråga om du känner dig osäker. Våra båtar 
är fullt försäkrade mot skador och försäkringen 
gäller vid olyckor förutsatt att man inte är alko-
hol- eller drogpåverkad. Självrisken motsvarar 
den deposition du erlagt.
 
SÄKERHET

Använd alltid flytväst och se till att ha den 
knäppt. Båtarna flyter vattenfyllda med det antal 
personer ombord som de är typgodkända för.

BÅTARNA

Våra båtar är alltid fullutrustade. Det enda du 
behöver ta med är din personliga utrustning.  
Båtarna är fräscha och vid ut- och återlämning 
går vi igenom och dokumenterar båt och utrust-
ning. Ombord finns GPS-plotter och pappers-
sjökort, förtöjningstampar, ankare med tamp, 
fendrar, paddel, hink med svamp, lås och låskät-
ting. Vid utlämning är båtarna alltid fulltankade.

MILJÖN ÄR VIKTIG

Båtliv är frihet i en underbar miljö. Vi värnar  
miljön med moderna fyrtaktsmotorer, ren båtbot-
ten och alkylatbensin i tanken. Och vi   
rekommenderar dig att köra omsorgsfullt och 
visa hänsyn – både till omgivning och djurliv.  
På sjön behöver man inte ha bråttom. 

ALLEMANSRÄTTEN

Den svenska allemansrätten är unik och helt 
fantastisk. Du får lägga till, bada, fiska med spö 
och gå iland men inte i närheten av bostadshus. 
Hunden ska hållas kopplad och du får göra upp 
eld utom på berghällar och vid torr väderlek. 
Allemansrätten handlar om att visa hänsyn och 
omdöme.  
Läs mer om Allemansrätten genom att klicka här 

ATT KÖRA BÅT

En stor skillnad mot att köra bil är att båten 
svänger med rumpan. Har man bara det i  
bakhuvudet går allt mycket lättare. Här är några 
tips:  
 
• Belasta båten så den väger jämnt – då blir    
   färden bekvämare.
 
• Kör långsamt om det blir skumpigt.
 
• Om du är osäker på var du är – dra av på   
   farten och orientera dig.
 
• Undvik farter där fören står rakt upp – det drar  
   mycket bränsle och är obekvämt.
 
• Tänk på att det grundar upp mot stränderna –  
   fäll upp motorn på grunt vatten.

HYRBÅTSGUIDE
 

Vi hoppas du får en fin hyrbåtsperiod och försöker på alla sätt göra den så trevlig och problemfri 
för dig som möjligt. Vår ambition är att du ska få en trygg, säker och minnesvärd upplevelse!

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8521-6.pdf?pid=4203


NAVIGERA

GPS-plottern är ett fantastiskt navigations- 
hjälpmedel, men i utrustningen ingår även van-
ligt sjökort. Man måste vara medveten om att det 
elektroniska sjökortet ibland tillfälligt kan tappa 
kontakt men även att det finns en eftersläpning 
vid tvära girar. Tänk också på att inte zooma in 
för långt ut och in för då förloras precisionen.

ANKRA & FÖRTÖJA 

•  Förtöj i lä – försök hitta lä där du ska förtöja. 
    Det är lättare att lägga till och frestar inte på  
    lika mycket på ankare och förtöjningar.  
    Ha alltid två linor knutna iland.
 
• Fendra av ordentligt och förtöj så att båten  
   inte ligger och trycker mot bryggan, Y-bom-    
   mar eller andra båtar. 
 
• När du ankrar, se först till att du kommer in till  
   land och inte slänger ankaret för långt ut.  
   Ryck i tampen och kolla fästet. 
 
• Använd knopar som går att få upp. Dubbelt  
   halvslag och pålstek är två bra alternativ.  
   Avlasta gärna med ett extra varv runt ring eller  
   pollare.

ANPASSA RUTT EFTER VÄDER

Det är resan som är målet och alla ska uppskatta 
den. Låt väder och vind styra. En omväg är en 
upplevelse i sig. Det går oftast att hitta en be-
kväm tur om man bara tar hänsyn till väder- 
förhållandena. Rådgör med oss som känner 
vattnen och trakten. 
 
UPPTÄCKBÅTLIVET.SE 

Här finns information, tips, filmer m.m. för dig 
som är ny i båtlivet! Klicka här för att besöka 
sajten. 

Förtöj i lä och med två linor i land 
och ett ankare.

Pålstek

Dubbelt halvslag

Förtöjning mellan Y-bommar

http://www.upptackbatlivet.se


RUTTFÖRSLAG 
Kontakta oss för mer utförligare ruttförslag av rutterna nedan så skickar vi en guide. 
Du kan även hämta ut guiden när du hämtar din hyrbåt. 

RUTT 1 - LJUSTERÖ RUNT 

Vi vill rekommendera en tur runt Ljusterö medurs som är en lagom dagsutflykt med spännande  
sevärdheter och bad i skyddade farvatten. 

RUTT 2 - BLIDÖSUNDSTUREN

En trevlig dagsutflykt vid västliga vindar är att åka Blidösund och besöka Furusund. Beroende på 
väder och humör kan man göra turen med- eller moturs. Det fina är att med lite planering kan man 
göra hela turen i skyddade vatten vare sig man åker uppåt och in i Urösundet och bland småöarna 
utefter fastlandet fram till 

RUTT 3 - SIARÖFORTET PÅ KYRKOGÅRDSÖN

Ön som Siaröfortet ligger på heter Kyrkogårdsön. Under 16 -1700-talet fanns här en kolerakyr-
kogård för sjöfarare. Men här fanns också en krog – Kyrkogårdskrogen, men tyvärr vet ingen så 
mycket om den. 

RUTT 4 - SÄLTUREN

För några år sedan sågs ingen säl i skärgården. Nu händer det inte sällan att man faktiskt ser dem 
långt in. Men vill man vara tämligen säker på att se säl ska man söka sig ut mot Svartlögafjärden en 
bit utanför Husarö.  
 

RUTT 5 - SANDHAMNSTUREN

Är vädret bra med svaga vindar kan en utflykt till Sandhamn bli en fantastisk upplevelse men tänk 
på att turen går över öppna vatten. Turen blir lång och det blir mycket båtåka på en dag så vill man 
stanna till längs vägen bör man planera in en övernattning. Det finns många alternativ att bo på på 
vägen.  

RUTT 6 - MÖJA & WIKSTRÖMS FISK

I Stockholms skärgård är vi inte längre bortskämda med lokala fiskare. Men på Möja – i Ramsmora 
– har vi en. Rune Wikström är en av våra levande legender. Fiskare och lokalpolitiker i Värmdö. dot-
tern Anna-Stina driver krogen  Wikströms fisk, pappa Rune fiskar, röker och gravar. Här är det nära 
från jord till bord – förlåt hav till bord. Lokalproducerat i allt, och färskare kan det inte bli. Här finns 
allt från barndomens fiske – abborre, gädda, sik, flundra och ibland även torsk, lax och ål. Och 
så otroligt vällagat – utan krussiduller. Vill man ha en köttbit finns det också med kött från gårdar i 
skärgården. 

https://www.roslagen.se/227374/Siarofortet-Kyrkogardson-museum/
http://www.Husaro.se
https://www.destinationsandhamn.se/
http://wikstromsfisk.com/

