INBJUDAN TILL MIDSOMMARFEST!!!
Ornö Varv vill härmed inbjuda SSKF, GYS, och SYS till
gemensamt Midsommarfirande 2013.
Förslag till program:
* Ankomst torsdagen den 20:e alternativt midsommaraftonen den 21 juni.
* Gemensamt Midsommarfirande med majstångsresning. Därefter knytkalas på bryggan. (Vid
dåligt väder – vilket Gud förbjude! – dukar vi i verkstaden i stället.
* Midsommardagen kappsegling Ornö runt. Därefter grillning i hamnen.
* Annandag Midsommar avslutas firandet. Möjlighet för dem, som önskar, att ligga kvar.
Varvet bjuder på halva hamnavgiften för föreningarnas medlemmar = SEK 75.-/ dygn. Eventuell
elkostnad tillkommer för den som önskar.
Bokning av firandet sker på telefonnummer 070-566 95 39,
070-590 72 48 eller till e-post bbs@bbs-bogsering.se.
I hamnen finns en servicebyggnad med dusch, toalett
och tvättmaskin/tumlare. Småstugor (begränsat antal)
finns att hyra, för den som inte vill sova i båten.
Familjemedlemmar är välkomna! Det finns även en
servicebutik och ett kafé på hamnplanen, samt kanotuthyrning. Stuga bokas direkt på telefon 08-501 581 00.
Ornö Varv ligger längst in i Brunnsviken – en avstickare på
Varnäsfjärden – på sydvästra Ornö i Stockholms södra Skärgård. Varvet grundades i början av 1960-talet av en hr Jacobsson.
1966 övertogs det av Lasse och Pian Berglund, som drev det till
1989. Det var också nu, som slipen anlades. Flera aktörer har
funnits under åren som följde, bl.a. Gerry och Lena Gustafsson mellan
1998 och 2007. För närvarande heter ägaren Lars Fröderberg.
Till Ornö går bilfärja året runt. Bokning av färja på telefon 08-501 566 02.
Tidtabell på www.ornosjotrafik.se
BBS utökar sin verksamhet! Från våren 2012 har bolaget övertagit slipen vid Ornö Båtvarv,
(vilken skall renoveras och klassas upp till 35 ton) och från första september arrenderar vi hela
varvet. Det handlar i första hand om torrsättning, vinterförvaring och sjösättning av båtar upp till
7-8 ton samt service och reparationer. Vi har också tillgång till fartygselektriker och maskinpersonal.
Under 1,5 ton lyfter vi med vår Teleporter. Tyngre båtar hanteras med inhyrd kranbil två gånger
per år. Vi ombesörjer naturligtvis, för den som önskar, tunglyft även vid annan tid på året.
Färjan gör det lätt för våra kunder att besöka sina båtar då även sommarplatser med tillhörande
parkering finns att tillgå.
VÄLKOMNA!!!

