
 

 

Najadklubben Väst 

Den 16 nov 2019 var det dags för årets traditionella träff i Henån. 

Närmare 40 medlemmar trotsade regn o rusk och mötte upp på Orust Yacht 

Service (OYS). 

Det var roligt att se att också så många nya medlemmar hörsammat kallelsen. 

Ordföranden Björn Johansson hälsade oss välkomna och informerade om 

nuläget för Najad. 

XLNT presenterades av Birgitta Andersson och Bo Lennström.  

De har tillsammans med VD Magnus Kullberg en gedigen Najaderfarenhet.  

Man har fokus på försäljning av begagnade Orustbåtar och ingår i ett globalt 

nätverk. Priserna på bra båtar såsom Najad har ökat med ca 5 % i år. 

Därefter beskrev Claes Samuelsson, OYS, verksamheten och vilka tjänster man 

kan erbjuda. Man är idag ca 35 anställda och har över 230 båtar i 

vinterförvaring.  

Vi gjorde en rundtur i den ”gamla produktionshallen” där många båtar ligger 

för reparation och uppgraderingar. OYS har också nyligen blivit ackrediterade 

som reparationsvarv av Nautor Swan.  

Claes tog oss med ner till den ombyggda hamnen i Henån och visade bland 

annat den imponerande hanteringen av båtar, riggar och segel. Man utför även 

blästringsarbeten av botten inomhus. Det finns även en butik med reservdelar 

och diverse ”Najadprylar”. 

Efter lunchen berättade Eva och Robert Holmberg på ett inspirerande sätt om 

sina seglingar i Kroatien under fem säsonger.  

Vackra bilder och många bra tips på trevliga hamnar och vad man ska tänka på 

vid segling i Kroatien. 

Lotta o Kenneth 

  

http://www.najadklubbenv.se/Medl/race.htm


 
Bo Lennström, XLNT berättar om begagnat marknaden 

 
Claes Samuelsson, Orust Yacht Service berättar om verksamheten i Henån 



 

I hamnen finns det 2 st. bra lyftanordningar för rationell avmastning och upptagning för vidare 
transport till vinterförvaring i de olika hallarna. 

 

Det behövs en relativt stor ”miljöstation” för att ta hand om spillvattnet från bottentvättningen av 
båtarna. 



 

  

I hamnområdet finns det inomhushallar för förvaring av master, stående rigg och segel. 

 

Den stående riggen förvaras i pallsystem med båtarnas namn på i avvaktan på vårens mastning! 



 

Det finns möjlighet att tvätta och torka seglen innan förvaringen i segelhyllorna 

 

 



 

I hamnområdet finns det även en butik där mycket finns i lager eller kan beställas. 

 

Efter en god lunch samlades vi för att lyssna på Eva och Robert Holmberg som berättade om sina 

seglingar i Kroatien. 

 


