
Varvsträffen december 2014 

 

Lyckligtvis får vi återigen träffas i Henån för att se våra båtars ursprung.  

Vi välkomnades av Håkan Bengtsson Najadvarvet och Claes Samuelsson OYS som vid tidigare 

besök. Vid deras sida fanns också Birgitta Andersson från XLNT och med ett gediget förflutet 

inom gamla Najadvarvet och hon talade om ökat intresse för begagnade båtar.  

Håkan berättade att intresset för nya Najadbåtar långsamt ökar, vilket märktes på 

Düsseldorfmässan man varit på, och att man har sålt och håller på att sälja ytterligare ett par 

Najadbåtar.  

På varvet byggs för närvarande två Najader varav den ena är en Najad 440 CC och även en 

SwedeStar 415. Man håller nu också på med att ta fram en ny hemsida för Najadbåtarna som blir 

klar inom kort. 

 

Clas berättade om OYS med en allt mer ökande verksamhet för vinterförvaring och service för 

deras kunder, samt många försäkringsreparationer. Han betonade hur viktigt det är att vid skador 

få reparationerna professionellt gjorda för att inte sedan få göra om dem, vilket man hade många 

exempel på.  

OYS har närmare 90-talet båtar i hallarna, mestadels Najader men även andra fabrikat. 

När det gäller reservdelar och profiltillbehör finns Jimmy Johansson inom företaget som kan ta 

fram det mesta till våra begagnade Najader. 

 

Därefter följde traditionellt en rundvandring i lokalerna, som visade pågående tillverkning av 

Najadbåtar, samt renoveringar och reparationer av diverse olika båtar i olika storlekar.   

Det kändes bra för klubbens medlemmar att se så stor aktivitet kring Najad-märket. 

 

Efter en god landgång fick vi en spännande berättelse med bilder av Birgitta och Johan Prison, 

som med sin Najad 34S, s/y Xavita seglade i Västindien och i den del som handlade om 

Centralamerika, en kust som inte var så besökt av långseglare annars.  

Vi kan se mer om detta på deras hemsida www.syxavita.se 

 

//Hans Kolmodin 

 

       
Birgitta, Håkan och Claes    Nyproduktion av Najadbåtar 

 

        
Service och reparation på OYS   Om s/y Xavita i Västindien 



 

Lite blandade bilder från s/y Xavitas seglingar i Karibien, Västindien 

 

 

        
 

      
 

      
 

//Birgitta och Johan Prison, s/y Xavita  


