Båtlivskommitén inbjuder till en trevlig kväll med inriktning på båtbottnar, reparationer
och vad som mer kan dyka upp. Tommy Gullberg ställer upp med sina kunskaper och
erfarenheter ifrån ett hektiskt liv på sitt varv. Reservera den 10 Januari redan nu!
Tommy är en glad prick som gillar sjön i alla former. Bl.a ställde han upp i årets Poker Run
efter att först blästra och måla botten med siliconfärg, för att det skulle gå lite fortare. Han har
en Riva Tritone som legat för renovering de senaste 30 åren -varvet tar all tid. Segling är det
stora intresset. Han bor på fyrskeppet Svenska Björn som ligger i Västerås hamn.
Ifrån deras hemsida:
Gullbergs Marina AB har lång erfarenhet av att reparera och renovera båtar både av trä
och plast. Vi har funnits i Västerås sedan 1992.
Gullbergsmarina har lång erfarenhet av trä och plastarbeten inom alla typer av brancher, båt,
husbilar, husvagnar, snöskotrar, motorcyklar mm.
Vi har även försäljning av Plaster( bl.a NM Epoxi) , glasfiber, Teak, Mahogny,
Marineplywood, lacker m.m.
Vi utför alla typer av trä och plastarbeten för din båt, husvagn, husbil mm. Gullbergs Marina
åtar sig även försäkringsarbeten och sköter allt sedan du anmält skadan hos ditt
försäkringsbolag.
Vi utför båtlyft med såväl truck som sublift. Vi har möjlighet att förvaring båtar inomhus både
varmt och kallt samt utomhus. Vill du förvara båten i sjön under vintern ordnar vi det också.
Välkomna till en trevlig kväll med Tommy och hans bäste vän kakaduan Charlie

Praktiskt :
Tid : Torsdagen den 10 Januari
Kl 18.00 Avfärd ifrån hamnstugan för de som vill samåka. Ingen rese-ersättning ifrån klubben
utgår
Kl 18.30- 18.45 Tommy slår upp dörrarna till Gullbergs marina. Vi beräknar ca 3 timmar hos
Tommy.
Förtäring i form av Landgång med kaffe/ öl bjuder vi på.
Anmälan : ESS hemsida - med senaste anmälningsdatum söndag den 6 januari.
Maximerat till 30 deltagare

En av Sveriges modernaste båtblästrar finns här.

Tommy vid Poker Run Falun 2018 med siliconfärg under skrovet.

Båten innan blästring.

