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Rosättra Båtvarv grundades redan 1883 
och är idag ett av ostkustens äldsta båt-
varv. Det ägs och drivs av familjen Gus-
tafsson sedan länge. För närvarande be-
står personalstyrkan av 30 personer som 
svarar för både tillverkning av skrov, 
däck och båtinredning samt montage.

Fram till 60-talet byggde vi träbåtar 
och blev även välkända för tillverkning 
av Laurinkostrar. I början av 70-talet 
startade vi vår tillverkning av en egen-
designad segelbåt i glasfiber, Linjett 30. 
Både familje- och kappseglare tyckte 
mycket om denna båt, vilket gjorde att 
vi fortsatte att utveckla och bygga egna 
konstruktioner. Sedan dess har vi tagit 
fram ett flertal Linjettmodeller. 

1978 kom Linjett 32, tätt följd av Lin-
jett 35, Linjett 33 samt Linjett 40 år 
2003. Alla våra Linjettbåtar har haft 
stora framgångar i kappsegling. De står 
för ett flertal framskjutna placeringar i 
Gotland Runt samt åtskilliga klassegrar.  

Tanken bakom våra Linjettbåtar
Tanken bakom våra Linjettbåtar är att 
de ska vara anpassade för nordiska far-
vatten. Det innebär att de inte är kon-
struerade för någon speciell regel utan 
ska kunna segla bra i alla vindar. Dess-
utom ska båtarna vara lätta att förtöja i 
naturhamnar och det ska vara enkelt att 
ta sig iland och ombord via fören. Det 
måttliga djupgåendet, den fallande stä-
ven, den öppna pulpiten och den ned-
sänkta förstagsrullen gör att Linjettbå-
tarna uppfyller dessa krav mer än väl.
 

Rosättra Båtvarv AB
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whitePANTONE 186

Nexus NX2-serien är ett system för den kräsne seglaren som 

kräver exakt information i alla lägen. De digitala och analoga 

instrumenten är lätta att läsa av och ger stor precision. Via  

NX2-servern ansluter du snabbt fler instrument och du 

kan själv kalibrera dina instrument via din dator med den 

medföljande Nexus-programvaran.

Läs mer om Nexus NX2-system på www.nexusmarine.se

MAXIMAL PRECISION

Fullservice
Vi erbjuder ett fullservicekoncept på 
Linjettbåtar. Tanken är att du som 
kund ska ha det bekvämt och slippa 
tänka på sådant som inte fungerar på 
din båt. I princip ska du bara kunna 
hissa segel fram på vårkanten när det 
är dags för årets första båttur. Vi vill ge 
dig en rikare fritid med ett roligare och 
tryggare båtliv. 

Vinterförvaring av Linjettbåtar
I våra kallförråd på 4 500 m2 kan vi vin-
terförvara 150 Linjettbåtar. Under för-
varingen utför vi alla slags servicearbe-
ten.  
Vi vill att det ska kännas tryggt att äga 
och segla en Linjett. Naturligtvis har du 
tillgång till din båt hela vintern.  

Exempel på servicearbeten
Bottenmålning ∙ Polering ∙ Montering 
av extrautrustning ∙ Beställning av olika 
slags kapell ∙ Uppgradering av elektro-
nik ∙ Reparationer. 

Din Linjett är unik
Vi på Rosättra Båtvarv har aldrig mark-
nadsfört eller sålt våra båtar via återför-
säljare. Det innebär att de flesta kunder 
som köper en Linjett först besöker oss 
på varvet och får råd om båtens utform-
ning och utrustning med hänsyn till sin 
kunskap och sitt behov. Denna ovär-
derliga direktkontakt mellan konstruk-
tör/tillverkare och kund bidrar till att vi 
kan utveckla Linjettbåtarna till kund-
anpassade båtar. En Linjettbåt är ingen 
dussintillverkad båt. Varje båt är unik 
och framtagen enligt köparens speciella 
önskemål. Linjettbåtar till verkas endast 
på beställning. 

Nöjda kunder väljer Linjett igen
Sedan vi började tillverka våra Linjetter 
har vi konstaterat att de flesta Linjett-
ägare förblir märket trogna och vid byte 
till en större båt oftast väljer en ny el-
ler begagnad Linjett. Detta visar att de 
är nöjda och belåtna med våra Linjett-
båtar. 
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Bild: Fartfylld bild på Linjett. (JS3) Bilden ska täcka hela sidan 4- 5 

Linjett 37 – båten som ger rorsman och besättning   den totala naturupplevelsen

Linjett 37
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Linjett 37 – båten som ger rorsman och besättning   den totala naturupplevelsen
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Förstklassigt hantverk
Linjett 37 är konstruerad för att ge seglaren en total natur-
upplevelse. Linjett 37 är en välseglande båt med maximala ut-
rymmen. En båt med dimensioner som både en ensamseglare 
och en normal besättning kan hantera och utnyttja lätt. En 
båt som lätt angör naturhamnar för att du ska kunna njuta av 
naturen på nära håll och uppleva stillheten. 
Linjett 37 är konstruerad för maximal prestanda med själv-
slående och/eller 115 % fock. Linjett 37 är välbalanserad, lätt-
seglad och lätthanterlig. Den bidrar till en god miljö eftersom 
den inbjuder till segling i alla vindar och minimerar behovet 
av att gå för motor, även om båten har en kraftfull motor.  
Effektiva solceller på rufftaket minimerar behovet av motor-
gång eller landanslutning för laddning av batterierna. Den 
rymliga holdingtanken för toaletten gör att man lätt kan an-
passa tömningen till för miljön utplacerade sugstationer. 
Vi kan anpassa Linjett 37 till dina personliga önskemål, t ex 

med enkel eller dubbel akterruff, rullmast, kyl och separat 
frys, elektriska vinschar, elektriskt ankarspel, i för och/eller 
akter samt bogpropeller. Förutom en mängd praktiska detaljer 
som utformats med erfarenhet från alla tidigare Linjettmodel-
ler är vår målsättning att ge våra båtar en sober inredning av 
hög kvalitet. 
Avsikten med Linjett 37 är att ge kunden högsta kvalitet in i 
minsta detalj. Skickliga hantverkare med lång erfarenhet av 
båtbyggen och inredning och ett oavbrutet engagemang ga-
ranterar en fulländad båt med högsta tänkbara finish. En båt 
som du kommer att trivas med och känna dig trygg  
och säker i.
Inredningen i Linjett 37 är ett förstklassigt hantverk utfört 
med yttersta precision i vackert mattlackerad mahogny. 

Linjett 37
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För mer information, besök vår hemsida: yachtpaint.com
International Färg AB. Tel: 031-92 85 00 Fax: 031-92 87 50
Använd bottenfärger på ett säkert sätt – läs alltid etiketten och 
produktinformationen innan du påbörjar arbetet

Vi har kemin att tackla ett ännu 
större hot mot din båt

Var du än befinner dig i världen, är det inte de mest
uppenbara faror som orsakar mest skada på din
båt. En gradvis påväxt av havstulpaner och andra
organismer kan försämra båtens prestanda
avsevärt vad gäller hastighet, manövrering och
bränsleförbrukning. Micron® – en självpolerande
bottenfärg, speciellt utvecklad för hög prestanda
under hela båtsäsongen – ger en konstant ren och
slät yta när du färdas genom vattnet. Inte ens de
mest svårbekämpade organismer kan få fäste.
Tack vare Micron kan du njuta av båtlivet utan att
behöva bekymra dig om beväxningsproblem som
exempelvis havstulpaner. Our World is Water.

Ett väl tilltaget pentry med många skåp underlättar köksarbetet.

7



Den rymliga förpiken med många och rejäla förvaringsutrymmen.Toalett med stor spegel.

Bb akterhytt med sin stora dubbelkoj.Sb akterhytt med enkelkoj  
och riklig förvaring.

Navigationsplats med elpanel.

Den fallande stäven, öppna pulpiten och nersänkta förstagsrullen gör det enkelt att gå iland och ta sig ombord i naturhamnar. 
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Navimo Nordic AB  |  www.plastimo.se

Det lätt drivna skrovet ger hanterbara segel så att segelupplevelsen kommer ofta och blir harmonisk.

Winscharna är placerade tillsammans 
med avlastarna vid rorsmannens plats  
i sittbrunnen.
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Thermoprodukter
Dragonvägen 6
392 39 Kalmar

Tel 0480-42 58 80
Fax 0480-127 75

E-mail: info@isotherm.com
www.isotherm.se

COOKING WITHOUT COMPROMISE

Isotherm kyla Isotherm 
kylaggregat

Isotemp varmvat-
ten

Eberspächer båt-
värmare

ENO gasolspisar och 
kök

Force 10 gasol-
spisar

Oceanair sol- och 
myggskydd

Vi har haft nöjet att få tillverka sprayhoods och kapell 

till Rosättra Båtvarv. Rössy Kapell ligger på Smögen 

och är ett litet familjeföretag med åtta anställda. 

Vi har ett eget båthus samt brygga, 

där vi kan erbjuda personlig service.

Rössy Kapell · Box 63 · Hamngatan 5 · SW-450 43 Smögen · Sverige 
tel. +46 523 32875 · fax. +46 523 38475 · hemsida.www. rossykapell.com

Längd över allt: ____________________________ 11,45 m
Bredd: ____________________________________3,60 m
Djupgående: _______________________________1,87 m
Längd vattenlinje: ___________________________ 9,95 m
Deplacement: ______________________________6,5 ton
Kölvikt: ___________________________________2,6 ton
Motor D2-40: _______________________________40 hk

Maxfart motor: ___________________________ 8,5 knop 
Masthöjd inkl. instrument: ___________________ 17,2 m

Storsegel: ___________________________________39 m2

Rullmast:___________________________________38 m2

Fock: ______________________________________26 m2

Genua: _____________________________________43 m2

Spinnaker: _________________________________101 m2

Holdingtank: ________________________________80 L
Vatten: _____________________________________270 L
Bränsle: ____________________________________120 L

Batterier: ________________________________ 300 amp

Fakta Linjett 37
Det finns även möjlighet att 
ersätta styrbord akterhytt med 
ett separat duschutrymme och 
en stor stuv.
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Välkomna att kontakta oss för ett besök eller provsegling! 

Hur våra båtbyggartraditioner lever vidare 
och utvecklas ser du bäst genom att besöka 

oss på varvet – då får du med egna ögon 
se vad som står bakom namnet Linjett. 

Du kommer inte att bli besviken  
– nöjda kunder är och förblir 

nummer ett för oss  
på Rosättra!

Rosättra Båtvarv AB
 Rosättra 5375 ∙ 761 76 Norrtälje ∙ Tel 0176-766 60 ∙ Fax 0176-766 66  

E-post info@linjett.se ∙ www.linjett.se 

11



Navship Sweden AB, Box 37, S-427 21 Billdal
Tel +46 31 93 96 00 Fax +46 31 91 45 56 
www.navship.se, e-mail: info@navship.se

Ditt val av marinelektronik är ett av de viktigaste valen efter själva valet av båt.  Tusentals båtägare har redan insett nyttan av att 
hålla sig inom Raymarine-familjen för all marinelektronik ombord.

När du köper Raymarineutrustning, köper du prestanda i världsklass, integrerbara produkter och modern design, både på in- och 
utsidan. År av utveckling och erfarenhet tillsammans med våra kunder har resulterat i förstklassiga användarvänliga produkter.

Världsomspännande service och garanti
När du köper en Raymarineprodukt är du dessutom uppbackad av världens mest heltäckande servicenätverk och unik världsomspännande 
ombord-garanti som löser eventuella problem oavsett var du befinner dig.

KVALITÉ RAKT IGENOM
EN INVESTERING I EN LINJETT ÄR ETT MEDVETET VAL. 
MED RAYMARINES ELEKTRONIK BIBEHÅLLER DU KVALITÉN OMBORD.
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