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Utrustning mm. Jeanneau Sun Odyssey 37.1, 1996 
 
Fri prövningsrätt gäller vilket innebär att säljaren har rätt att välja vem som skall förvärva båten 
oaktat vilka bud som kommer in. 

 
Säljes genom Båtagent Sverige 
www.batagent.se 
Hans Nyström, Mejl: hans@batagent.se, +46-737-810808. 

 
 
Längd överallt: 11.4 m 
Skrovlängd: 10.2 m 
Längd i vattenlinjen: 9.7 m 
Bredd: 3.89 m 
Djupgående: 1.47 m 
Deplacement: 6 ton 
Motor: Yanmar 4JH2E 51hk 
Rullstorsegel: 27 kvm 
Rull Genua I: 42 kvm 
Bränsletank 140 liter 
Vattentankar 2st 360 liter (totalt) 
Varmvattenberedare 40 liter 
 
Totalt 8 bäddar när bordet sänks och man bäddar i salongen – extra dynor ingår. 
 

 
Resårmadrass i förpiken, extra tjocka skumgummimadrasser i akterkabinerna. Bäddmadrasser 
till alla tre hytterna, den i förpiken tjockare. Madrasserna nya 2005. Oljelampa på skottet i 
förpiken.  
 
Belysning finns i alla utrymmen, både läsbelysning och takbelysning.  
 
Förpiken har två öppningsbara ventiler samt förpiksluckan. Dessutom ytterligare ett 
ljusinsläpp. Akterhytterna har tre öppningsbara ventiler: skovsidan, mot skarndäck samt mot 
sittbrunnen. Salongen har öppningsbar lucka i taket samt två öppningsbara ventiler i 
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skrovsidan. Dessutom många ljusinsläpp. Bägge toaletterna har öppningsbara ventiler i taket. 
Aktre toaletten dessutom ytterligare ljusinsläpp. 
 
Aktre toaletten har tank, med möjlighet till sugtömning eller tömning i havet. Främre toaletten 
spolar direkt till havet. Aktre toaletten ny 2008. 
 
Dusch i bägge toaletterna, golvbrunn med teaktrall samt separata dräneringspumpar. 
Duschmunstycke med kallt färskvatten i akterspegeln. 
 
Varmvattenberedareberedare ny 2007, värms av motorns kylvatten eller av elpatron. 
Värmare Ebesrpächer diesel med utblås i alla utrymmen, installerad 2005. 
Landström med 230v-uttag i båten samt batteriladdare inkopplad mot förbrukningskretsen. 
Separerade startbatteri och 3 stycken förbrukningsbatterier. Förbrukningsbatterierna nya 
2008. 
 
Gasolspis med två lågor och ugn, ny 2008. Två gasflaskor i separat utrymme i sittbrunnen. 
Stor kylbox/kylskåp. Två diskhoar med K/V färskvatten samt sjövatten. Flera skåp och lådor 
med plats för köksutrustning och mat. Nivåmätare för de två färskvattentankarna. 
 
Garmin GPSMap 3005C, 5” färgskärm och sjökort över Gotland->Gävle. Möjlighet till 
anslutning av dator vid navplats via USB eller serieport. Antenn på akterpulpit. 
VHF-radio med DSC, kopplad till GPS för nödlarm, monterad vid navplats. 
Antenn i masttopp med VHF, FM-radio samt GSM. 
NAVTEXT-mottagare vid navplats för väderrapporter och sjövarningar, antenn på 
akterpulpit. 
FM-radio/CD-spelare med högtalare i salongen. 
TV med digitaltv (ny 2012) med antenn i masttopp. 
 
Autohelm autopilot med rem till ratten. 
 
Autohelm/Raymarine instrument, Logg, Lod, Vind, alla med begränsad funktion. 
 
Teak i sittbrunn, fast monterat bord med fack i mitten. Ratt med älghud. Motorinstrument med 
varvräknare och tankmätare. 
 
Ankare    kg i fören med elektriskt ankarspel och kätting. (Kätting behöver installeras) 
Ankare    kg i aktern med 2 m kätting och Ankarolina. 
Diverse förtöjningsgods och linor. Även bryggförtöjning 4 linor med fjädrar ingår. 
 
Dynor till sittbrunn/däck. Yosben 6 dubbla samt några enkla. Köpta 2006. 
 
Rigg:  Masthead rullmast (Z-Spars), 2 spridare. Fall och skot dragna till avlastare i sittbrunnen 
där winchar finns. Spinnakerbom och fall finns. Rullgenua och rullstorsegel. Nytt förstag och 
rulle vintern 2012. 
 
Extra (enkla) flytvästar för att uppfylla alla CE-krav vad gäller antal flytvästar ombord. 
 
Pappersjökort över Stockholms skärgård, ostkusten norr och söder om Stockholm, samt Åland 
och Finland. Några hamnböcker. 
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Komplett köksutrustning med tallrikar, glas, bestick, kastruller osv. 230v dammsugare i 
separat stuvfack. 
 
Flera stuvfack i förpiken samt under sofforna i salongen. Två stora stuvfack i sittbrunnen. 
 
6 stycken fendrar med fenderskydd, dessutom extra fendrar. 2 st båtshakar. 
 
DanBouy-ljus i hållare på akterpulpit – med lina till livboj. Baltic räddningsele/sling. Hållare 
för Hansalina samt motorfäste. 
 
Gummijolle Bombard AX3, 2.60x1.40 röd. Motor 2hk (ej använd på 6 år). 
 
Täckställning Press & Son med utliggare. Kraftigt armerad presenning. Linfästen med 
gummifjädringar. 
 
Några bilder nedan är äldre, så det kan vara små skillnader, t.ex. ratten som är skinnklädd och 
GPS-plottern som tillkommit. 
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