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Akterruff 
LED-belysning i tak x 2, ny (2015) 
LED-belysning i ovan kojer x 4, ny (2015) 
Rullgardiner ”Ocean Air” x 2 
Löstagbar mellanvägg = master bed room med egen ingång till toalett 
Brandsläckare x 2, nya (2014) ej monterade 
Strömuttag, 12v x 2 och 230 v x 2 
Klädkrokar – ett antal 
 
Akterruff – under madrasser 
Inspektionsluckor med genomskinliga lock på dieseltankarna, nya (2014) 
Sugrör till dieseltankar, nya (2015) 
Dieseltankar, 2 x 240 liter, en med transferpump 
Dieseltankar rengjorda 2014 
Akterruff – under SB lilla durk 
Kontakter för att ansluta solpaneler 
 
Akterruff – under/i vita luckor nya (2014) 
Olja - reserv 
Glykol - reserv 
Avdragare för Gori-propeller 
Kablar och kabelskor för 12 v 
Sjövattenfilter - reserv 
”Zink saver - resrev 
Laddfördelare – reserv 
Automatsäkring, 90 A – reserv 
Motorfärg original Yanmar, ny (2013) 
Dieselpump elektrisk 12 v med slangar och anslutningar, ny (2014) 
Vattenpump elektrisk 12 v med slangar och anslutningar, ny (2014) 
”Batman” BMV 600 S, Victron Energy, reservedisplay 
Akterspegel 
Antenn DSC - för HF/SSB-radio 
LED i akterlanterna 
Badstege + handtag 
Badplattform med teak 
Tätning – Sikaflex - mellan skrov och akterspegel, ny (2014) 
 
Ankarbox 
Deltaankare 20 kg  
High Tension schackel (samma brottlast och SWL som kättingen, ny (2015) 
Triplina, Dynema, till Deltaankare, ny (2014) 
Kättinghjul till ankarspel Lewmar, nytt (2015) 
Färgade kättingmarkörer var 10:e meter, färgschema på insidan av boxen, nya (2014) 
Anslutningskontakt för solpaneler, ny (2015)  
Kätting, 105 meter 10 mm ISO 4556 kalibrerad, ny (2014) + 46 meter fastsplitsad 3-
slagen 18 mm lina 
 
 
 



Dokumentation 
Broschyr, Sun Odyssey 49 Performance (Jeanneavrvet i PDF-format + pappersformat) 
Originalkvitto med specificerad EU-moms 
Builders Certificate (Jeanneauvarvet) 
Bill of Sale 
Inventarierspecifikationer (Jeanneauvarvet i PDF-format + pappersformat) 
Riggspecifikationer (Jeanneauvarvet, PDF-format + pappersformat) 
VPP- diagram (PDF-format + pappersformat) 
Tekniska specifikationer (Jeanneauvarvet, PDF-format + pappersformat) 
Test från den tyska båttidningen Yacht nummer 10/2004 (PDF-format) 
Mätbrev, utfärdat av Transportstyrelsen 
Nationalitetscertifikat, utfärdat av Transportstyrelsen 
Utdrag från Fartygsregistret, utfärdat av Transportstyrelsen 
Tillstånd för VHF-radio, EPIRB, AIS och HF-radio, utfärdat av Post & Telestyrelsen 
Manualer till (all) utrustning ombord (pappersformat) 
Raymarine manualer (PDF-format + pappersformat) 
Raymarine - all mjukvara uppdaterad till senaste versionen (2014) 
Diagnos och gångtimmar på varje Webastovärmare finns specificerade 
Bok ”Båten i vinteride” + konserveringsinstuktioner 
 
Däck 
Justerbara genuaskotvagnar med trimlina från sittbrunnen 
Landgång med halkskydd, ny (2013) 
Fenderbräda x 2, nya (2013) 
Relingslist i teak 
Knapar, för x 2 
Knapar, midskepps x 2 
Knapar, akter x 2 
Halkipar, för x 2 
Halkipar, midskepps x 4 
Halkipar, akter x 2 
Pad Eyes för Jack Stays/Livlinor – ett antal 
Öppningsbara mantågsgrindar SB och BB 
”Glidlister” x 2 på horisontella nedgångsluckan, nya (2014) 
Dämpkuddar x 2 för horisontella nedgångsluckan, nya (2014)  
Handtag på vertikala nedgångsluckan, nytt (2015) 
O-ringar på alla 6 däcksgenomföringar – dieseltank x 2, toasugning x 2, vattentank x 2 -, 
nya (2015), gamla finns i reserv 
 
Förpik 
Bogpropeller, Max Power CT 100, 7 Hk 
Propellrar x 2 till Max Power, nya (2014) 
Reservpropellrar x 2 till Max Power 
Färg, Jotun, till bogpropeller 
Batterier Bosch 2 x 72 Ah till bogpropeller, nya (2012) 
Reservsäkringar x 3 till bogpropeller, nya (2015)  
Vattentankar, 2 x 240 liter, rengjorda 2015 
Påfyllning och avluftningsslangar till vattentankar, nya (2015) 
Inspektionsluckor i RF till varje vattentank. nya (2015) 
Ribbotten x 2, ny (2014) 
Madrasser x 2, nya (2014) 
Myggnät - ”sänghimmel”, nytt (2015), omonterat 
Klädkrokar – ett antal 
LED-belysning i tak x 4, ny (2015) 
LED-belysning i ovan kojer x 2, ny (2015) 
Rullgardiner ”Ocean Air” x 3 
Strömuttag, 12v x 2 och 230 v x 2 
 
Mast, rigg och bom 
Performance utrustning: 
Högre mast med ökad segelarea 
Tri-radial fullatte Qvantum segel med sandwichkonstruktion av Mylar/Taffeta 



Dyform RF stående rigg 
Dynema löpande rigg 
Justerbart akterstag med mätare 
Rutgerson ”batten cars” för storseglet 
Racing furler Facknor RX 300 med två spår i profilen och avtagbar trumma 
Kort racingpulpet för att använda tillsammans med Gennakerfurler 
Gori propeller 
Performance standardköl på 2,15 meter djupgående 
Lazy Bag/Stack Pack, ventilerad/dränerad, 2-delad med ”hästtäcke”, ny (2014) – allt i 
UV-beständigt material 
Lazy Jacks i Dynema, nya (2014) 
Furlexlina, ny (2015) 
Genuaskot x 2, nya (2015) 
Raymarine radar 2 kw   
VHF-antenn 
Windex, ny (2014) 
Ankarlanterna LED, ny (2015) 
Trefärgslanterna LED, ny (2015) 
Spirbom till gennaker/genua 
Wichard storfallsschackel, ny (2013) 
Knapar för flagglinor x 2, nya (2014) 
Flagglinor x 2, nya (2014) 
Block x 2 till flagglinor 
Vantskydd x 8 Robship, nya (2014) 
Signalhorn, nytt (2015) 
Högtalare på masten = Hailer (med RF skyddsram, ny 2014) 
Reflextejp i masttoppen + reservrulle, ny (2014) 
LED i alla lanternor och däcksbelysning, nytt (2015) 
Registreringsbeteckning ”SHXO” på var sida av bommen, nytt (2014) 
Löstagbart inre förstag 
Block x 3 till storskot, nya (2014) 
Rodkick 
Snabbrev med ”lazy lines” för storseglet 
 
Motor 
All service på motorn har utförts av en mekaniker från Eliassons båtvarv – referens finns 
Yanmar 4JH4 HTE, 110 hk turbomatad 
Motortimmar = 560 
Turboblad – översyn 2013 
Rope cutter/linskärare på propelleraxeln 
RF 35 mm propelleraxel 
Sterling Power Alternator to Battery charger med tempkabel, ny (2014) 
Avgaskrök, ny (2013), gammal i reserv 
Termostat och termostathus, nytt (2014) 
Olje-och dieselfilter, nya (2014) + reserv 
Olja, ny (2014) 
Racor vattenavskiljandeförfilter, nytt (2014) 
Vetus sjövattenfilter 
Glykol long life, ny (2013) 
Gori propeller med normal- och överväxel (over drive) – mer info här… 
https://www.youtube.com/watch?v=SCMr_j5Lk04 
och här… 
https://www.youtube.com/watch?v=-FLjqDaJe_Q 
Gori propeller - putsad och skyddad med Pyroshield (videoinspekterad av Sleipner 2015) 
Gori propeller, anod för navet, ny (2015) 
Gori propeller, anod för axel, ny (2015) 
Gori propeller, dämpkuddar x 3, nya (2015) 
 
Navigationsbord 
Plotter, Raymarine E120  
Sjökort till plotter, Navionics Gold XG45, Compact Flash 
Fishfinder Ekolodsmodul DSM300, Raymarine  



VHF M603, Icom med DSC och Hailerfunktion (2014) 
HF/SSB-radio, Icom 801 E med telefonlur, extern högtalare och jordplan (2014) 
Pactormodem PTC 3 (uppdaterad 2014) 
Intercom x 2, Cobra Micro Talk MT 800 med VOX headset, ny (2014) 
GPS-puck till dator, ny (2014) 
Sjökort till Open CPN navigationsprogram för dator – lägges på separat USB 
Märkpistol Dymo Letra Tag med extra rullar, ny i obruten förpackning (2015)  
USB-anslutning för PC till Pactormodem 
USB-anslutning för PC till plotter 
USB-laddning, ny (2015) 
AIS-mottagare, Digital Yachts AIS 100, ny (2014), reserv – ej inkopplad 
AIS transponder, Digital Yachts AIT 2000, med USB-anslutning + USB kabel, ny (2015) 
Splitter för FM/VHF/AIS, Digital Yachts SPL 250  
”Silent/Stelth mode”-knapp till AIS-transponder, ny (2015) 
Brookhouse Multiplexer NMEA 0183 
VHF-radio (bärbar), Standard Horizon HX 270 E Submersible med laddare  
Väderstation med utomhusgivare 
Navtex, ICS electronics NAV 6 plus 
Kikare 
Passare 
Transportör 
Batterilåda för ”vanliga batterier” med fack och mätare 
Dataskylt med båtens uppgifter/specifikationer, ny (2014) 
Sterling Power Alterator to Battery charger display med laddstatus, ny (2014) 
”Batman” BMV 600 S, Victron Energy, ny (2014)  
Inverter, Sterling Power 100 w. ny (2014) 
Strömuttag, 12v x 1 och 230 v x 1 
Mätare (analog) för laddstatus för alla tre batteribankar 
Mätare (analog) för förbrukning för alla tre batteribankar 
Mätare (analog) för spänning för alla tre batteribankar 
Mätare (analog) för inkommande spänning på landströmmen 
Lampa för fel polaritet för landström 
Navigationsskåp – undre 
Saxpinnar, riggbultar och låsringar – ett antal 
Bågfil 
Hylsnycklar 
Huvudströmbrytare för HF/SSB-radio 
 
Navigationsskåp – övre 
Manualer  
Böcker x 3 om HF/SSB-radio 
DVD + manual – hur använder och sätter du din gennaker 
Fjärrkontroll till autopiloten, Raymarine Smart Control 
Ankarljus LED – löstagbart 
Bordsbelysning LED x 2 ”Lanterna”, nya (2013) 
Sittbrunnsbelysning att hänga i kapelltaket 
Fläkt 12 volt, oscillerande 
 
Navigationsstol 
Ankarklot  
Motorseglarkon 
Flytvästar x 2, Baltic uppblåsbara med ny patron och ny utlösningsmekanism (2015) 
Flytvästar x 2, Seago uppblåsbara  
Nödraketer  
Träpluggar, nya (2014) 
Livselar x 4 
Manual Recovery Kit, Lewmar, för ankarspel 
Thermal Protective Aid x 5 (Termodräkt i orange färg) 
Båtmansstsol 
Strålkastare 12v med sladd 
Drivankare, Para- Tech ”Delta Drogue” 
MOB talja + rep 



Tätningsduk ”Paraply” – Emregenzy Hull Patch 
Flagga, Sverige 120 cm, ny (2013) 
Flagga, Norge 50 cm, ny (2014) 
Flagga, Danmark 40 cm, ny (2013) 
Flagga, Danmark 50 cm, ny (2014) 
Flagga, England 45 cm, ny (2013) 
Flagga, Skottland 30 cm, ny (2013) 
Flagga, Frankrike 40 cm, ny (2013) 
Flagga, Spanien 45 cm, ny (2013) 
Flagga, Portugal 45 cm, ny (2014) 
Flagga, Irland 75 cm, ny (2013) 
Vimpel x 3, SXK Medelhavsseglare, nya (2013-14)  
Vimpel, ”SXK Boj”, ny (2015) 
Vimpel, Svenska Jeanneauklubben, ny (2014) 
Vimpel, Norska Jeanneauklubben, ny (2014) 
 
Pullpit 
Kniv, ny (2014) 
Block för genuarulle, nytt (2014), ej monterat 
LED i SB och BB lanterna, nya (2015) 
Dubbla ankarrullar 
Pushpit  
Utombordare Mariner 3,3 hk, tvåtakt, vattenkyld. (Service 2015) 
Fäste för utombordare 
Lås till utombordare 
Låswire till utombordare 
Antenn för Navtex 
Rescue Sling, Plastimo, i påse, ny (2013) 
MOB Rescue sling typ ”Hansalinan”, ny (2015), ej monterad 
GPS-antenn, Raymarine Raystar 125  
Fäste för flaggstång 
Hållare för livboj/elkabel 
HF/SSB antennkabel till isolerat akterstagny (2015) + Back Stay Clamp RF, ny (2015) + 
distanshylsor, nya (2015) 
 
Salong 
Brandvarnare, ny, ej monterad (2014)  
Brandfilt 
Brandsläckare x 2, nya (2014) 
Belysning, vridbar x 2 ovanför spis och diskho 
Belysning, vridbar ovanför soffan 
Hållare för fyra muggar/flaskor med ”antiglid”, ny (2015) 
Fireport i motorluckan 
Brödrost 
Vattenkokare 
Mikro 
Köksutrustning – bestick, glas, vinglas mm, nytt (2014) 
Kastruller mm, nytt (2014) 
Porslin ”Regatta”, av tålig melaninplast med antiglid i botten, nytt (2014) 
Webasto kontrollpanel x 2 placerad vid BB och SB bokhylla 
Sophinkar x 3 för källsortering, nya (2014) 
Termometer till varmvattenberedaren, ny (2014) 
Dubbel diskho med täcklock som också fungerar som skärbräda 
Varmt och kallt vatten 
Strilmunstycke, nytt (2014) 
Sjövatten (fot)pump 
Förvarings-/plastbunkar – ett antal 
Högtalare Bose Acoustimass 3 series = 2 satelliter + 1 Sub Woofer 
Sony CDX GT 210/212 CD och radio med LW, MW och FM + antenn 
Kabel mellan stereo och bärbar musikspelare, ny (2014) 
Gasollarm, Alde, ny (2015) 
Gasolslangar till spisen, nya (2015) 



Grabbräcken i taket 
Strömuttag, 230 v x 3 
Grabbräcke, RF stång vid navbord  
Grabbräcke x 2 i taket  
Grabbräcke RF (”rail”) längs hela köket 
LED-belysning i tak x 5, ny (2015) 
LED-belysning x 2 vid nedgångstrappan med ”hel- och halvljus”, ny (2015) 
Värmesköld/Skyddsplåt till vänster om gasolspis, ny (2015) 
Klädsel, Cream Leatherette 
Klädkrokar – ett antal 
Rullgardiner ”Ocean Air” x 4 
Lampa, röd (nattbelysning), på golvet/durken 
EPIRB, Mc Murdo 
Ventilationsgaller under spis för kylkompressor, nytt (2015) 
Batteriladdare, Cristec, 60 A med 3 kanaler 
Mattor ”Yanmar” x 4 
Tork/kastrullskåp(dränerat) med lucka i bänken och LED belysning, ny (2015) 
Kylskåp Frigomatic, cirka 130 liter med Danfoss kompressor (service (2013) med 
förvaringslådor, bänklucka och RF-dörr och LED belysning, ny (2015) 
Frys-/kylskåp Frigomatic med Danfoss kompressor, cirka 70 liter (service (2013) med 
värmeväxlare, förvaringslådor, bänklucka och LED belysning, ny (2015) 
Spis, ENO ”Le Chef” RF, kardanupphängd, slingerräck, ugn med grill, 4 lågor och 
elektrisk tändning 
Spis RF, elektrisk 230 v med två plattor + grendosa och kabel, ny (2014) 
 
Salong – under trappsteget 
Vinschhandtag x 5, stora 
Vinschhandtag x 1, små 
”Nycklar” x 3, till tanklock 
 
Salong – under durkarna 
Batteri Bosch 4 x 110 Ah till förbrukning, nya (2012) 
Batteri Bosch 1 x 110 AH till start, nytt (2012) 
Brytare/omkopplare mellan start- och förbrukningsbatteri, ny (2015), ej monterad 
Elektrisk länspump x 2 med nivåvakt (en pump ny 2015) 
Handlänspump för slagvatten i kölfickan, ny (2014) 
Oljebytarpump (vacuum), ny (2015) med slangar för både olja och vatten 
Dammsugare 230 w + diverse munstycken 
Varmvattenberedare 40 liter 
Reparations kit för Jabsco toaletter, nytt (2013) 
Fläkt till kylkompressor, ny (2015) gammal i reserv 
Schacklar ”High Tension” x 2 – en sitter på ankaret, 10 mm, nya (2015) 
Skarvlänkar x 4, klassade SWL 1250 kg, till ankarkätting ”Crossby”, 10 mm, nya (2015) 
Generator 80 A, reserv för den som sitter på motorn, ny (2013) 
Glas och tillbringare i plast 
 
Segel 
North Sails i Göteborg har gjort all översyn samt sytt Lazy Bag – referenser finns 
Nödsegel, Watson, för inre förstag, cirka 15,5 m2, justerad och översyn (2014) 
Gennaker Watson, cirka 143 m2, med strumpa, justerad och översyn (2014) 
Storsegel Qvantum, cirka 55 m2, med sandwichkonstruktion av Mylar/Taffeta, tre 
revpunkter, tvättad med ”Vacu Wash” och översyn (2014) 
Genua, ”Qvantum , cirka 64 m2, med sandwichkonstruktion av Mylar/Taffeta tvättad 
med Wacu Wash”, översyn och nya tell tales (2015) 
Genua, Qvantum cirka 67 m2, med sandwichkonstruktion av Mylar/Taffeta, tvättad med 
”Vacu Wash, översyn – nytt UV-skydd, nytt radarskydd, nya tell tales, ny 
bukkompensator och tre revmarkeringar (2014) 
 
Sittbrunn 
Comand Mic/VHF-radio, Icom 
Knapp för signalhorn 
Hänglås x 5, nya (2014) 



Pad Eyes för livlinor 
Hållare för vinschhandtag x 2, nya (2014) 
Avlastare med nya textremsor (2014) 
Kontroll till bogpropeller, Max Power, ny (2014) gammal kontroll i reserv 
Plotter, Raymarine E 120  
Plotter med ekolod, Raymarine A 50 D, ny (2015), ekolodsgivare ej monterad 
Autopilot, Raymarine ST 6002 med S3 G-drivenhet och gyro 
Tridata/vindinstrument, Raymarine ST60. Master på SB sida, slav på BB sida 
Ankarfjärrkontroll, Quick, med kättingräknare placerad vid SB-ratt 
Täck-/skyddslock till alla instrument 
Kompass vid BB ratt (1 i reserv) 
Ladduttag 12 w  
Bordsbelysning  
Teakbord med (renoverat 2014) 
Kniv på sittbrunnsbord 
Inbyggda mugghållare i teakbordeet  
Mugg-/flaskhållare i framkant av teakbordet 
Stuvfack i teakbordet 
Separat (plast)förvaringslåda i teakbordet med lock  
Teak på bänkar och durk men inte på däcket 
Motorreglage Vetus RF, nytt (2014) gammalt i reserv 
Ratt x 2, med kedja/vajer till roderkvadranten (översyn 2014) 
Rattskydd x 2 (översyn 2014) 
Bordskydd (översyn 2014) 
Länspump, manuell 
Bensindunk x 3 (röd á 8 l) till utombordare och elverk 
Dieseldunk (svart á 20 l för diesel) 
Sittbrunnstält, nytt (2012) 
Högtalare Bose 131, vattentäta, nya (2014) 
Vinschar x 6, Harken, självskotande varav en elektrisk på BB rufftak (service 2014) 
Spray Hood, stor (översyn 2014) 
Dusch med varmt och kallt vatten 
 
Sittbrunnsstuv SB 
Livflotte Seago 6 personer packad i väska 
Öglebult till fäste av utlösningslinan för livflotten, ny (2015) 
Nödstyrning 
Vattenslang x 2, ny (2014) + krankopplingar  x 3 
För-/grovfilter till vattenslang, nytt (2015) 
Hink x 3 
Grabbag x 3 
Väska för skot, ny (2007) ej uppsatt 
Jack Stays med schaklar 
Gennakergajar 1 röd + 1 grön 
Nedhalslina till gennaker 
Skotblock till gennaker x 3 
Preventergaj 
 
Sittbrunnsstuv, akter SB 
Isolationstransformator 3 600 w, 16 A, Victron Energy, ny (2014) 
Brytare för isolationstransformator, land-/vattenjord 
Jordfelsbrytare 
Huvudsäkring 
Elmätare för 230v kabel 
Elkabel för landstöm – en kort + två långa 
Adapter/övergång för olika eluttag 
Tuner, Icom AT 141, för akterstagsantenn 
Webasto 5 000 W (5,0 kW), ny brännare + filter (2014), utblås i salong, akterhytt och 
SB toalett  
 
 
 



Sittbrunnsstuv BB 
Elverk, Kipor Inverter IG 2000 Sinemaster (2 kW), gångtid cirka 90 timmar – loggbok 
finns, nytt (2009) 
Gummimatta till elverk 
Bojfångare ”Hook and Moor”, Robship, ny (2014) 
Förtöjningslinor - tillräckligt många 
Båtshake 
Ankare + lina till gummibåt 
Lina (8 mm/100 m?) på rulle 
Svensk flagga – 150 cm - på teakstång, ny (2014) 
Kätting x 2, cirka 1 m för att få loss ankare 
Grabbag x 4 
 
Sittbrunnsstuv, akter BB 
Fortress/Danforth ankare med 30 meter 10 mm DIN 766 kalibrerad kätting + 45 meter 
fastsplitsad 16 mm multiplait lina 
Bränsletratt med dubbla vattenavskiljande filter, Racor, ny (2014) 
Dynor x 12 i förvaringsväskor, nya (2014) 
Webasto 3 500 W (3,5 kW), ny brännare + filter (2014), utblås i salong, förpik och BB 
toalett 
Sittbrunnstuv, gasolstuvfack BB 
Gasolflaskor x 2  
Gasolslang för flaskor, ny (2013) 
Läckindikator för gasolanläggning, ny (2014) 
 
Skrov 
Kevlarförstärkt – ”Kevlar Energized” 
Namnskylt ”Moonshadow”, 2 stora 1 liten + 1 skylt ”Varberg”, nya (2015)  - ej uppsatta 
Craft Identification Number (CIN), ny, på SB akter (2015) 
Markeringar för lyftband (reserv finns i/vid navbordet) 
Bottenfärg Hempel Mille Extra Navy/Mörkblå med två strykningar i vattenlinjen, på rodret 
och framkant av köl, ny (2015) 
 
Solpaneler 
Solpaneler 120 w x 2, nya (2015)  
Anslutningskontakt i ankarbox, ny (2015) 
Solar Regulator MPP 250 Votronic med tempkabel, ny (2015) 
Solar Computer Votronic, ny (2015)  
Förtennad kabel på anslutningen i däckskontakten fram till regulatorn, ny (2015) 
 
 
Stuvfack bakom ankarbox 
Fjärrkontroll till ankarspelet 
Hållare för fjärrkontroll 
 
Ankaravlastare – Wichard kättingkrok, HT-schackel, skavskydd och 6 m 16 mm multiplait 
Ankarkrok (Ankartjuv) med linor 
Fendrar, 4 ”mycket stora”, 7 ”normalstora”, 5 ”små” 
Kulfender – ”stor”, ny (2013) 
”Fender Step” 
Lås till luckan, nytt (2015) 
Ventil med täcklock 
Vinschhantag x 2, små, för ankarspel 
Hållare x 2 för vinschhandtag för ankarspel 
Segelsäckar x 4 (förutom de som är till gennaker, nödsegel, storsegel och genua) 
Svabborste med vattenanslutning, ny (2015) 
Svabb med Microfiberduk och vattenanslutning + extra Microfiberduk, ny (2015) 
Gummibåt (ca 2,70 m) för max 10 hk med trädurk, uppblåsbar V- botten, 2 par åror och 
förvaringsväska 
Toalett BB 
Septiktank 50 liter 
Däckstömning 



Trätrall, ny (2015) 
Varmt + kallt vatten 
Spegel, ny (2015) 
Tvålpump, ny (2014) 
Duschdraperi, tvättat (2015)  
Förbandslåda 
Påsar för toalettpapper 
Hink för toalettpapper 
Klädkrokar – ett antal 
Belysning, vridbar, ovanför handfat 
LED-belysning i tak x 2, ny (2015) 
Rullgardiner ”Ocean Air” x 1 
Toalett SB 
Septiktank, original Jeanneau, 50 liter, ny (2015) 
Däckstömning, ny (2015) 
Bordsgenomföring med kran, avluftning och toaslangar, nya (2015) 
Varmt + kallt vatten 
Dörrspegel, ny (2015) 
Tvålpump, ny (2014) 
Duschdraperi, tvättat (2015)  
Toarullehållare, ny (2014) 
Påsar för toalettpapper 
Dörrhållare, ny (2014) 
Klädkrokar – ett antal 
Belysning, vridbar, ovanför handfat 
LED-belysning i tak x 2, ny (2015) 
Rullgardiner ”Ocean Air” x 1 
 
Utanför båten (följer med vid köp) 
Batteri Full River HC100 AGM till start, nytt, (2015), ej monterat + transportkärra 
Nedgångslucka, ny, ej monterad 
Sittbrunnsbänkar x 2, nya, lösa, ej monterade  
Tunna för att kunna köra utombordaren på land, ny (2014) 
Pall för ”lilla kontoret”/sminkbordet i förpiken 
Oljesugdukar, nya (2015) 
Spillbitar till Lazy Bag 
Torrbollen – behållare x 4 
Elvärmefläkt, ny (2014) 
Spillbitar till trätrall i BB toalett 
Signalhorn i reserv, nytt (2015) 
Dunkar, ett antal, för olje- och/eller glykolbyte 
Sophink/behållare - original 
Båtvårdsprodukter – ett antal 
Bottenfärg Hempel Mille Extra Navy/Mörkblå, ny (2015) 
Arbetsbord, bockar, stolar + träskivor till trailern 
 
Utanför båten  
Trailer – båten förvaras inomhus och går att hyra eller att köpa 
Överbyggnad = alla blanka ytor på däck och sittbrunn 
Polerat och vaxat (2015) 
 
 
Med reservation för eventuella felskrivningar 
 
 
Tillbehör som finns i och/eller på båten – och som inte finns med på utrustningslistan – 
lämnas med efter särskild överenskommelse. 
 
Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 
möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara 
korrekta men kan inte garanteras av Båtagent. 
 


