
Bokning av sjösättning
Sjösättningsperioden börjar så snart det inte längre är risk för is i viken. Du bokar önskad sjösättningsvecka 
via hamnkontoret, 08-543 543 00, mail@dyvik.se. Vi sjösätter båten under veckan och du hämtar den senast 
på söndagen samma vecka.

Vi behöver två veckors varsel för att sjösätta din båt, med reservation för eventuella vinterjobb på båten som 
då måste vara klara först.  

Båtar med motorer som fått service startas upp och provkörs i samband med sjösättningen. Båtar med  
motorer som enbart konserverats startas upp. Har du hämtat nycklarna till båten behöver vi få dem senast två 
veckor innan önskad sjösättningsvecka.

Förberedelser inför sjösättningen
Står din båt utomhus och du har täckt den själv ska allt täckningsmaterial vara borttaget senast en vecka 
innan önskad sjösättningsvecka. Ingenting får finnas kvar under eller bredvid båten eller förvaras på marinan 
sommartid.

Vi låser alltid fast båten vid bryggplatsen om möjligt så se till ditt eventuella lås med kätting finns ombord på 
båten. Vid upptagning tar vi där möjligt alltid med dessa i båten om möjligt så har du inte rört dem hittar vi 
dem där.

Har du bryggplats i marinan så passa på att se över så att du har fräscha ryckdämpare och förtöjningslinor. 
Där möjligt har vi tagit med oss förtöjningslinorna vid upptagningen och lagt dem i båten. Vi kommer då 
använda dem igen. Behöver du nya har vi färdiga prisvärda paket att köpa i butiken.

Hämtning av båt
Vi meddelar dig via mail eller telefon när båten är sjösatt och klar att hämtas.

För dig som har båtplats på marinan:
Vi kör din båt till dess plats. Nycklar finns sedan att hämta på Hamnkontoret under våra öppettider  
(se dyvik.se).

För dig som inte har båtplats på marinan:
Båten läggs på servicebryggan men annan plats kan förekomma vilket då meddelas.
Nycklar finns sedan att hämta på Hamnkontoret under våra öppettider (se dyvik.se).

OBS! Båten måste hämtas samma vecka som den sjösätts, dvs senast på söndagen. Detta då vi har begrän-
sat antal tillfälliga platser. Hämtas inte båten inom ovan angiven tidsperiod måste vi ta ut en hanteringsavgift 
på 100 kr/dag. Behöver du tanka båten innan avresa har vår Sjömack alltid öppet med kontoautomat.

Hör av dig till Hamnkontoret vid eventuella frågor och funderingar – vi önskar dig en härlig båtsäsong!

Sjösättningsinformation
För motorbåtar och mindre segelbåtar

Dyviks Fabriksväg 7, 194 81 Åkersberga | 08-543 543 00 | mail@dyvik.se |dyvik.se | v.1.0

Nu är det snart dags för sjösättning – härligt!
Varje år sjösätter vi nära 400 båtar på Dyvik. För att få allt att fungera  

har vi ett antal råd och regler att följa:

http://www.dyvik.se
http://www.dyvik.se

