
Neptunkryssarförbundet ordnar 
studiebesök hos  
Anell Båtbyggeri  

lördagen den 11 januari kl. 12.00  
Medlemmar i M-båtsförbundet är också 

välkomna. 
 

Annell Båtbyggeri består av sex hängivna båtbyggare och båtsnickare. Anders Annell är ledare 
och båtbyggeriets grundare. Vårt båtsnickeri finns sedan starten 1995 på Värmdö utanför 

Stockholm, där vi arbetar med det vi älskar – renovera, bygga och underhålla båtar av trä. Vi har 
specialistkompetens inom traditionella hantverksmetoder, och utvecklar nya tekniker inom 
båtbyggeri. När vi arbetar är det väsentligt med omsorg. Både om kvalitet i utförande och 

materialval, och att det ska bli vackert. Våra kunder och deras båtar är viktiga för oss. 
Innehar mästarbrev i båtbyggeri. 

 
Anders Anell kommer att berätta om träbåtbyggande, och pågående renoveringar.  

Tillfälle ges för frågestund om tillvägagångssätt för de som behöver renovera eller snickra något!  
 

Nedanstående båtar finns inne i vinter.  
  

Tre 75:or ( 75 kvm segelyta) Måsen, MärtaHelena, och Trumph. 
Roligt att dom är byggda efter tre olika regler (Märta är byggd efter amerikanska regeln, Måsen 
efter kubregeln och Trumph efter skärgårdskryssarregeln) 
 
Övriga segelbåtar inne för omsorg är SparkmanStephens Brilliant, en M25:a och sist men inte 
minst viktig, en folkbåt.  
 
Bland de större pågående arbetena på motorbåtar, om det finns intresse att titta på dom också, 
är Tournesol, från 1912, 18.5 meter väldigt vacker salongsbåt, där byter vi 2/3 av skrovet, Thelma, 
en 16 meters CGP från 1916, där byter vi allt utom skrovet - redan bytt av ägarna själva,  
Arken, havsgående väldigt fin CGP från 1926, inne för bottenbyte, och så Ragnhild, ångslup från 
1890, inne för att byta hela skrovet minus några få bitar. 
och så en hel del småbåtar förstås. 
 
Adressen till båtbyggeriet är Älvsbyvägen 26 139 52 Värmdö 
Färdbeskrivning finns på https://annellbatbyggeri.se 
 
För de som vill samåka så föreslår jag att vi träffas vid Stockholms Centralstation på Vasagatan 
kl.11.00. Bilfärden är beräknad att ta cirka 40 minuter.  
 
OBS Anmäl ditt deltagande snarast! Meddela namn båttyp och båtnummer meddela också om du 

vill samåka så försöker vi ordna det.  
 

Anmälan görs t i l l  neptunkryssare@telia.com senast 
den 15 december.  

Mvh Kjell Gustafson 070-543 34 36 ( M25-4)  
 

Det blir lite fika, macka, bulle till självkostnadspris på båtbyggeriet, 
Efter studiebesöket så kan de/vi som fortfarande är hungriga gå på lokal och äta något gott! 

 
Välkomna 


