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Monter B31
ADVETO  är en svensk utvecklare av 
högprecisions navigationssystem. Använ-
darvänligt navigationsprogram för navigation 
på godkända sjökort. Vi visar vår nya G8, 
utvecklad för Win10. Kontakta oss för mer 
information och priser för uppgradering eller 
nyinstallation.

Kontakt: Peter Nilsson
Mobil: 070-586 05 74
E-post: peter.nilsson@adveto.se

 
Monter B42

ALANDIA  är experter inom marinförsäk-
ringar. Sedan 1938 jobbar vi för att skydda, 
förebygga och skapa mervärde för dig som 
fartygsägare. Vår erfarenhet är din trygghet.

Kontakt:  
Tel +46 8 5058 8480 
Vendevägen 85 B, Plan 6 
SE-182 91 Danderyd
www.alandia.com

Monter S+9
BERTEL O STEEN POWER SOLUTION  
är din nordiska distributör av MTU moto-
rer och framdriftslösningar för alla typer av 
fartyg. Vi har förbränningsmotor-, hybrid- och 
helelektriska drivlinor som kan optimeras efter 
ditt  behov och din applikation.

Kontakt: Anders Olofsson
Sales Sweden
+46 709 947451
Anders.Olofsson@bospower.com

Monter B40
C-SUPPLY  Vår mission är att hjälpa dig 
som arbetsgivare med den säkerhetsutrust-
ning och kunskap du behöver för att dina 
anställda ska arbeta säkert. Vår vision är att 
du känner dig trygg i vetskapen om att dina 
anställda arbetar i den säkerhetsutrustning 
de behöver för att de ska vara säkra. 
Vi finns här för att personlig service och pro-
fessionell rådgivning. Vi vill arbeta tillsammans 
med dig för att hitta rätt produkt, i rätt kvalitet 
som visar upp ditt företag på det sätt du vill 
att det ska exponeras. Vi kommer att vara här 
för dig varje steg på vägen!

Michael Berg, +46 733390380
Office: +46 31 3500080
E-mail: michael.berg@csupply.se
www.csupply.se

Monter S14
DAMEN OSKARSHAMNSVARVET  
erbjuder reparation, underhåll och ombygg-
nad av fartyg, torrsättning upp till 80 meter 
lång, möjlighet att flytta fartyg i täckt miljö, 
tung stålkonstruktion och inomhus blästring 
och målning.

Kontakt:  
Gröndalsgatan 17, 572 35 Oskarshamn
www.damen.com
info-osk@damen.com
+46(0)491 576 50

Monter S+10
DIESEL POWER  är svensk distributör 
för marina motorer och genset från MAN, 
John Deere, COX, Solé Diesel, Kohler och 
Hyundai SeasAll samt tillbehör från Racor 
och Coracon. Kontakta oss för kvalificerad 
rådgivning och snabba lagerleveranser. 

Kontakt: Kristofer Hansson
Mobil: 0705-68 57 90
Epost: kristofer@dpower.se

Monter 51

DSM2022   – Clean Ocean with Future in 
Sight, June 14-15, 2022

Global shipping on the island of Donsö, see 
you there!

Kontakt: Ann-Sofie Ankarcrona
+46 768 94 69 58
info@donsoshippingmeet.com
www.dsm2022.com

Monter B45
DUWEL  hjälper er med vatten- och 
självsmorda glidlager från Thordon Bearings, 
linknivar från SPURS Marine och smörjfria 
lagerenheter till transportband från Pac-
Flange. Vi erbjuder tillgänglighet 24/7, teknisk 
support och den bästa lösningen för just er!

DUWEL Sweden AB
Åsvägen 34, 891 30 Örnsköldsvik
info@duwelgroup.com
0660-790 60

Monter G2
EKENS NAVAL/NORRKUST MARINA  
NORRKUST MARINA VARVS AB  
grundades 1983 och erbjuder kunskap & 
kompetens inom alla marina områden. 
EKENS NAVAL AB grundades 1956 och har 
stor erfarenhet av service och försäljning av 
sjösäkerhetsutrustning.

Kontakt Norrkust Marina:  
Steve Sandlund
Tel: 0923 - 67 02 75
E-post: norrkust.marina@telia.com
Kontakt Ekens:  
Magnus Grundäng
Mobil: 070- 870 69 99
E-post: Magnus@ekensnaval.com

Monter S21
FURUNO  är en av de största leverantörer-
na av marinelektronik för yrkessjöfarten och 
erbjuder ett brett spektrum av produkter inom 
navigation, kommunikation och fisksökning. 
Välutbildad personal och återförsäljare runt 
hela svenska kusten.

Kontakt: Stefan Melin
Mobil: 031- 709 89 54
E-post: sm@furuno.se 

Monter B47
GARD  To help our members and clients in 
the marine industries to manage risk and its 
consequences.

gardbaltic@gard.no 
+358 30 600 3400

Monter B39
GOTHIA MARINE  erbjuder kvalificerade 
konstruktionstjänster för alla typer av fartyg. 
Det innefattar alltifrån förstudier och arrange-
mang till produktionsunderlag och vi löser allt 
från hela projekt till minsta justering. Vi arbetar 
med nybyggen, ombyggnader och repara-
tioner åt redare, varv och andra företag inom 
den marina sektorn. Vi tar fram stabilitets-
handlingar, genomför krängningsprov, utför 
maskin- och skrovkonstruktion och hanterar 
alla typer av klassnings- och myndighetsfrå-
gor.

Anders Germundsson +46 (0) 709 59 01 04
Fiskhamnsgatan 10, 414 58 Göteborg                
Sundholmsgatan 1010, 216 41 Limham                 
Info@gothiamarine.se
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Monter B35
HASSLÖ VARV  Du har nu seglat in i Ble-
kinge skärgård, för det är här vi finns, och vi 
vill hälsa dig välkommen ombord hos oss på 
Hasslö varv.
 

Hasslö Varv AB 
Hamnvägen 2, 37365 Hasslö
Ph: +46 455 34 17 00 
www.hasslovarv.se

Monter S12
IF :s sjöförsäkringslösning erbjuder skydd 
för ditt fartyg och rederi. Hos If får ni hög 
tillgänglighet, skadehantering av toppklass 
och Ifs sjöförsäkringsteams stöd. Fartygsför-
säkringen kan hos If även kompletteras med 
övriga försäkringar ditt företag behöver. 
 

 

Walter Johansson-Juup  
Senior Underwriter Fartyg, If 
walter.johansson-juup@if.fi  
+358 (0)10 514 1434 
   
Stefan Bodin
Anknuten förmedlare, samarbetspartner
stefan.bodin@if.se
+46 (0)10 603 74 52

www.if.se/foretag/forsakringar/fartygsforsa-
kring

Monter S+7
IMATECH  är Volvo Penta Center i Sve-
rige. Vi säljer och distribuerar Volvo Penta 
reservdelar, motorer, tillbehör och kompletta 
drivsystem. Tillsammans med vårt auktorise-
rade servicenätverk arbetar vi för att ni skall 
erhålla driftsäkerhet under alla förhållanden.

Kontakt:  
Fredrik Kjellberg, 031 388 10 27
fredrik.kjellberg@imatech.com
https://imatech.com

Myndighetsmonter
INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET  
bildades 1 april 2019 och består av cirka 
170 medarbetare. Infrastrukturdepartementet 
ansvarar för frågor som rör transporter och 
infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor 
samt energifrågor.

regeringen.se
08-405 10 00 

Monter B29
JSON  - Vi ökar din vinst! 

Yrkeskläder och profilkoncept

Kontakt:
Elisabeth Niklasson, 070-983 74 29
elisabeth.niklasson@jsonhandels.se

Monter G4
KEWATEC ALUBOAT  designar och byg-
ger skräddarsydda professionella aluminium-
båtar. Verksamheten bygger på stark båtex-
pertis och idag är företaget en av Nordens 
ledande tillverkare av aluminiumbåtar.
 
Kom in till vår monter och prata med oss!

Kontakt:  
Försäljningschef Jan Wargh
+358 40 522 4528
sales@kewatec.fi

Monter S19
KGK  – Vi för människor framåt
Vår uppgift är att underlätta för människor att 
ta sig fram. På vägen, genom livet, i rus-
ningstrafiken, på semestern eller på jobbet. 

KGK Marin & Fritid
Våra rötter har sina äldsta utskott i den marina 
myllan. I vårt sortiment finns förbrukningsma-
teriel, tillbehör och reservdelar för grossister, 
båtbyggare, konstruktörer, rederier, marinor 
och servicevarv.

Kontakt: Per Löfgren
Telefon: 08-92 30 00 
E-post: info@kgk.se

Myndighetsmonter
KUSTBEVAKNINGEN  arbetar för en le-
vande havsmiljö och ökad säkerhet till sjöss. 
Vi har ständig beredskap för att rädda liv och 
miljö och vi övervakar sjötrafiken för att öka  
människors trygghet till sjöss.

Box 536, 371 23 KARLSKRONA
Tel : 0776-70 70 00, Fax 0455-105 21
E-post: registrator@kustbevakningen.se 

Monter B32
LIROS SCANDINAVIA AB  är ett familje-
företag som sedan 1854 tillverkat tågvirke 
för de mest skiftande behov. Idag ingår 
Carlmarks i våra varumärken. Vi har ett unikt 
samarbete med DSM/Dyneema. I sorti-
mentet finns även Spinlock, Wichard och 
Polyform.  
www.lirosropes.se 

Kontakt: Thomas Oljelund
E-post: to@lirosropes.se
Mobil: 073-393 91 19

Monter S18
LUMINELL/GLAMOX  Glamox is a 
Norwegian industrial group that develops, 
manufactures and distributes professional 
lighting solutions for the global market. 
We provide a wide range of sustainable 
products and solutions. With our Luminell 
brand we provide products designed and 
manufactured for critical lighting solutions 
for demanding use. All Luminell products 
are proudly Scandinavian designed and 
manufactured. 

Kontakt: Markus Lundqvist
Mobil: (+46) 733 192255
E-post: ml@luminell.com
Luminell Sweden AB, Seldonsvägen 8, 302 
62 Halmstad, Sweden 
luminell.com 

Monter B27
MARINA LÄROVERKET  i Stockholm
erbjuder sjöfolk professionell utbildning i en 
verklighetsnära miljö. Skolan har över 20 års 
erfarenhet av utbildning, tillgång till större se-
gel- och motorfartyg och ett brett kursutbud. 
Prisvärda kurspaket med logi.

Kontakt: Thomas Billow
Mobil: 08-506 532 90
E-post: thomas.billow@klartskepp.se



Monter S25
METS/FKAB  FKAB Marine Design kan 
med sina 60 år i den marina näringen as-
sistera både varv och rederier med innova-
tiva lösningar för både ombyggnation och 
nybyggnation. 
METS TECHNOLOGY – Systemintegration 
och expertis inom El & Automation för fartyg 
med fokus på Elektrifiering. Vi erbjuder kom-
pletta system från laddning till framdriftsmoto-
rer och tar ansvar för funktion och prestanda.

Kontakt: 
Per-Erik Larsson, 0709-445101
per-erik.larsson@metstech.se

Monter B41
NES  - Northern Energy & Supply
- Kostnadseffektiva bränslen och smörjmedel 
till den marina industrin.
- Återvinning av spolvatten och sludge och 
utför ”de-bunkering”.
- One-stop-shop lösningar, vi är länken mel-
lan land och hav.

Fiskebäcks hamn 22
426 58 Västra Frölunda
Tel: +46 31 31 00 270
order@n-e-s.se, www.n-e-s.se

Monter B30
NORTIC  (biljettsystemsleverantör)  
hjälper Er med:
• Tur & Returbiljetter med multistop+
• App för scanning av biljetter via telefon
• Statistik i realtid på försäljning och belägg-

ning
• Merförsäljning
• Enkel justering av kapacitet enligt ev covid 

restriktioner
• Kunduppgifter till alla biljettköpare för bear-

betning av erbjudanden
Urval av Referenskunder: Örnsköldsvik Hamn 
& Logistik, Blekingetrafiken, Affärsverken, 
TKV Shipping AB 

Calle Höök
070 211 76 76
calle.hook@nortic.se

Monter 52
OCEAN SHIP MODELS  målsättning är att 
kunna sälja fartygsmodeller som alla har råd 
med. Vi säljer allt från segelskutor till handels-
fartyg. Har du ritningar på ett fartyg du skulle 
vilja ha kan vi även lösa det!

Kontakt: Kjell Hermansson
Telefon: +46(0)7629 545 59
E-post: info@oceanshipmodels.se

Monter S16
POLYPRODUKTER är ett svenskt  
familjeföretag med anor. Egen design 
och konstruktionsavdelning för att passa 
sjöfartens framtida behov av förtöjningar, 
vinschlinor, säkerhetslinor, bogsertrossar och 
kraftiga fendrar. 7000 m2 lager och tillverk-
ning Sverige, snabba leveranser, bredast 
sortiment och tågvirkeskunskaper utöver det 
vanliga.

Kontakt: Angelica Lundqvist
Tel: +46 (0)31-686 488
E-post: info@poly.se

Monter B36
POWER HOUSE  officially represents 
AB Volvo Penta Sweden and Mitsubishi’s 
products by MTEE B.V.  We offer both marine 
and industrial power solutions, from auxiliary 
engines and gensets to spare parts and 
after-sales services.
 

Talattagatan 10, 426 76  V. Frölunda
admin@powerhouse.se
Tel +46 (0)31-762 56 00
www.powerhouse.se

Monter B37
POWER TECH SWEDEN AB  manufactu-
res marine electrical and hybrid propulsion 
solutions based on own technology paired 
with suitable motors, drivers and power 
storage choices.

Talattagatan 10, 426 76 V. Frölunda
info@powertechsweden.com
Tel +46 730 60 37 95
www.powertechsweden.com

Monter B26
PRESTO  Vi på Presto erbjuder ett brett 
sortiment av brandskyddsprodukter som är 
godkända för en marinmiljö, såsom släck- 
och utrymningssystem, räddningsmaterial 
och brandsläckare. Vi är ett team att lita 
på och tillsammans lever vi upp till de högt 
ställda kraven.

Tel: 010-452 04 47
www.presto.se

Monter G3
RAMANTENN  har sedan 1926 arbetat 
med försäljning, installation och service av 
marinelektronik och kommunikation i fartyg 
och båtar, radiobesiktningar, kompasscer-
tifiering och justeringar. Våra fabrikat är i 
huvudsak:  
Adveto – BlueFlow – FLIR – JRC – KVH –  
Sailor – ScanAntenna – Simrad – Victron. 

Kontakt: Mikael Olin
Mobil: 0705 - 64 55 58
E-post: mikael.olin@ramantenn.se

Monter S17
REDARSERVICE.SE  är ett konsultnätverk 
som bistår mindre rederier med teknisk, ope-
rativ och administrativ kompetens. Vi har lång 
erfarenhet från ledande befattningar inom 
rederier, marinindustri och ombordbefattning-
ar. Vi kombinerar operativ erfarenhet med 
spetskompetens inom många områden.

Kontakt: Mats Hjortberg
Mobil: 070-887 08 26
E-post: kontakt@redarservice.se

Monter S23
RINDÖVARVET  erbjuder service, repa-
ration samt ombyggnation av ditt fartyg. Vi 
har lång erfarenhet i branschen och utför alla 
typer av underhållsarbeten. Vi är specialister 
inom vattenjet. Vi torrsätter upp till 300 ton på 
slip eller med 40 ton Sublift. Välkomna till vår 
monter.

Kontakt: Stefan Tengmo 
Telefon: 072-2045574 
E-post: stefan@rindovarvet.se



Monter B44
RODAHL MARIN AB  levererar framdriv-
ningsutrustning till fritidsbåtar och yrkesbåtar. 
Stort lager och snabba leveranser av bl.a. 
marindieselmotorer, propellrar, propelleraxlar, 
kopplingar, axeltätningar, backslag, avgas/
bränsle/kylvattensystem, varmvattenbereda-
re, samt god support och rådgivning.

Kontakt: Marcus Wedebrand
Tel: 0510-306200
E-post: info@rodahl.se

Monter S+8
SAFETYGRUPPEN  är ledande leveran-
törer av säkerhetsutbildning för sjöfarten i 
Sverige. På vårt moderna utbildningscenter 
kan vi erbjuda utbildning inom vårt område 
i en marinmiljö. Våra kurser är godkända av 
Transportstyrelsen och uppfyller så ledes de 
krav som ställs.

Kontakt: Peter Österman
peter.osterman@safnav.se

Monter B46
SALTECH CONSULTANTS AB  erbjud-
er skeppstekniska tjänster anpassade för 
skärgårdstonnaget i form av projektering 
ny-/ombyggnation, konstruktionsritningar, 
beräkningar, stabilitets- och regelfrågor samt 
besiktningar.

Kontakt: Daniel Zachrisson
Mobil: 073 - 0219282
E-post: daniel@saltech.se

Monter S+11
SCANIA  är en ledande tillverkare av lastbilar, 
bussar, marin- och industrimotorer. Scania 
har som mål att ge sina kunder den bästa 
lönsamheten över produktens livscykel. Som 
kund hos Scania har du alltid tillgång till vårt 
servicenätverk och snabba reservdelsförsörj-
ning närhelst du behöver det.

Kontakt: Olle Wahlström
Mobil: 070 - 758 40 41
E-post: olle.wahlstrom@scania.com

Monter S22

SIMRAD  har i över 60 år utvecklat NAV-sys-
tem för den kommersiella sjöfarten. Vi erbjud-
er avancerade autopiloter, navigations- och 
radarsystem för fartyg i alla storlekar. Besök 
oss i montern för att diskutera en lösning för 
just ditt behov. 
 

Kontakt: Bengt-Olof Qvist
Tel: 0768-156341
bengt-olof.qvist@navico.com

Monter B33
SIMRISHAMNSVARVET  är ett lokalt 
företag med en verksamhet som sträcker sig 
långt utanför idylliska Österlen. I flera decen-
nier har vi servat och underhållit fiskefartyg 
i vårt närområde men i takt med tiden och 
marknadens förändring har vi utvecklat vår 
verksamhet.

Björn Andersson
Bjorn.andersson@simrishamnsvarvet.se
Mobil: 0727-288575
www.simrishamnsvarvet.se

Monter 48
SJÖFARTSTIDNINGEN  är till för dig  
som jobbar med eller är intresserad av sjöfart 
och ges ut med 11 nummer per år. Dessut-
om publicerar vi nyheter på  
www.sjofartstidningen.se samt skickar  
ut nyhetsbrev på mejl.

Kontakt: Pär Henrik Sjöström
Mobil: 070-877 26 47
E-post: par-henrik@sjofartstidningen.se

Myndighetsmonter
SJÖFARTSVERKET  tillhandahåller farleder 
och sjögeografisk information, lotsar fartyg, 
säkerställer system för att navigera rätt, håller 
hamnarna vinteröppna, erbjuder sjömän en 
meningsfull fritid samt bistår människor som 
hamnar i nöd, både till sjöss och i luften.

Kontakt: Annica Jonsson                                    
Telefon: 010-478 56 46
annica.jonsson@sjofartsverket.se

Monter B38
SJÖSPORTSKOLAN   är en modern skola 
med anor sedan 1967.  
Vi har fritids- och yrkesutbildningar, även-
tyrsseglingar och bemanningsverksamhet. 
Sedan 2021 även yrkeshögskola! 
Finns i Stockholm, Västerås, Gävle och 
Malmö. Utbildar mer än 2500 nöjda kunder 
per år.

www.sjosportskolan.se
https://yh.sjosportskolan.se
info@sjosportskolan.se
031-29 20 30
08-717 42 60

Monter 49
SKÄRGÅRDSREDARNA  är en partipoli-
tiskt obunden branschorganisation för rede-
rier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen 
är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, 
färjor samt yrkesfartyg om minst 15 meter 
med en bruttodräktighet
under 500.

Monter 50
SMTF  är en nätverksorganisation för den 
svenska marintekniska näringen med alla 
dess inriktningar såsom fritidsbåtssektor, 
offshore och sjöfart. SMTF skapar värde 
för näringen genom ett aktivt arbete med 
att stödja och synliggöra branschen. SMTF 
engagerar och guidar industrin i innovations-, 
utvecklings, kompetens- och affärsprojekt.

Kontaktperson: Liselotte Melkersson
Mobil: 0724-505532
E-post: liselotte.melkersson@ri.se

Monter S20
STEELCRAFT PROPELLERS  Vi beräknar 
och tillverkar er propeller enligt vad er båt 
kräver, och med detta sätt får vi snabbt och 
smidigt fram den effektivaste propellern du 
kan få på marknaden. Vi vet vad vi pratar om.   
www.steelcraftpropellers.fi 

Kontakt: Markus / Björn
Mobil: +358 505621121 / 
 +358 505971798
E-post: info@steelcraftpropellers.fi



Monter B43
STILLSTRÖMS  – leverantör av International 
färg till fartyg och båtar. Vi har även ett myck-
et brett sortiment av tillbehör, från slippapper 
och tape till kompletta färgsprutor!

Kontakt: 010-209 31 50
Web: www.stillstroms.se

Monter S24
STOCKHOLMS REPARATIONSVARV  
är ett komplett fullservicevarv inriktat mot 
yrkessjöfart på Ostkusten och hela Östersjön. 
Vi genomför alla typer av ombyggnationer, re-
parations- underhålls- och serviceåtgärder på 
fartyg. Via våran skeppshandel kan vi ordna 
alla tänkbara förnödenheter och reservdelar. 
Ni finner oss på Beckholmen eller vid en kaj 
nära dig.

Kontakt:  

Torvald Hvistendahl, 0730-838044

torvald@srvab.com

Monter S13
STT EMTEC  AB   utvecklar, tillverkar och 
marknadsför produkter för avgasrening samt 
bedriver avancerad motorprovning i eget 
testcenter. Vi erbjuder lösningar som låter era 
motorer uppfylla IMO Tier III emissionsnivå.

Tel: 060 64 10 40
Email: info@sttemtec.com

Monter G6
SWEDESHIP,  Marine, Yachtservice och 
Composite är tre varv på västkusten som 
utvecklar, bygger och underhåller båtar och 
fartyg i aluminium, stål och komposit. Ledord 
är stort tekniskt kunnande och hög produkt-
kvalitet.

Kontakt;
Mats Berndtsson, 0735-247120 
mats.berndtsson@swedeship.se

Monter B34
TENÖ VARV  Tenö varv underhåller, reno-
verar och reparerar för svensk yrkessjöfart. 
Ända sedan starten 1967 har Tenö varv varit 
en stark partner till den svenska yrkessjö-
farten. Idag är vi ett modernt och välutrustat 
varv och en av de största aktörerna på 
Sveriges östkust.

Andreas Backman, 031-756 00 00
Andreas.backman@tenovarv.se
www.tenovarv.se

Monter G1
TRANSAUTO  är er långsiktige partner och 
levererar framdrivningssystem för era fartyg. 
Vi kan idag erbjuda lösningar från flera av våra 
leverantörer med traditionell transmission, 
hybrid eller elektriska framdrivningssystem, 
inklusive batterier. 
Välkomna att kontakta oss!

Kontakt:
Andreas Cederquist 
Phone: +46 8 554 240 00
Direct: +46 8 546 020 86
andreas.cederquist@transauto.se 

Myndighetsmonter
TRANSPORTSTYRELSEN  är en myndig-
het som vill skapa tidsenliga regler, möjliggöra 
samhällets utveckling och ha förmåga att 
möta teknikutvecklingen i transportsyste-
met. Vi möjliggör morgondagens resor och 
transporter. 

Kontakt: Fredrik Hellsberg
010 - 495 31 31
Fredrik.Hellsberg@transportstyrelsen.se

Monter S15
VIBRATEC   
Skydda dig själv och din personal. Skydda 
maskiner och utrustning - vi hjälper dig mins-
ka buller och vibrationer ombord.

Svante Hägerstrand
Tel: +46 (0) 176 20 78 80
Direct: +46 (0) 176 20 78 84
Mobile: +46 (0) 705 94 69 35
info@vibratec.se, www.vibratec.se

Monter G5
Ö-VARVET  Över 100 år i varvsnäringen, 
beläget på Öckerö i Göteborgs skärgård. 
Familjeägt bolag som drivs med ett personligt 
engagemang och öppenhet med långsiktig
utveckling i fokus. Ingår i koncernen Ö-bor-
gen som omfattar flertalet företag med 
marin verksamhet. I koncernen drivs 
inom varvsnäring Ö-varvet, Hasslö Varv, 
Tenö Varv och Simrishamns varv.

Kontakt: 
Dick Andersson 
031 – 756 00 00

Monter B28
ÖCKERÖ MARITIME CENTER (ÖMC)   
MED ETT ENDA SYFTE...
UTBILDA DIG FÖR ETT LIV TILL SJÖSS
Som ideell förening är vårt enda fokus att 
återinvestera i resurser och utrustning, som 
vidareutvecklar vårt kurserbjudande till nytta 
för dig som har havet som arbetsplats.

Kontakt:  Petter Nystedt 
+46 730338022
E-post: petter.nystedt@omc.nu

STOCKHOLM
REPAIRYARD
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oborgen.se

Din marina samarbetspartner
Vår affärsidé är att ha mycket hög tillgänglighet, tillhandahålla de auktorisationer som 
krävs samt utföra jobben ombord med egen personal för att bli den bästa partnern.

Den marina koncernen 
Ö-borgen med varv för 
kommersiell Sjöfart:

Du hittar oss:
• Öckerö/Hönö - www.ovarvet.se
• Simrishamn - www.simrishamnsvarv.se
• Hasslö/Karlskrona - www.hasslovarv.se
• Stockholm/Vaxholm - www.tenovarv.se

• Hög kompetens inom marinelektronik

Volymer:

• Antalet sålda timmar sista året 450 000
• Servicebilar 35
• Torrsätter 1 000 ton
• Hoist och vagn 20-300 ton
• Djupgående 6,5 meter
•  Vi har alla kompetenser för att ge dig  

den bästa tänkbara servicen

Auktorisationer Diesel:

Huvudsponsor av Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2021
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