
lyxkryssare från ~torebr ......... dsvägstransport av 
kyndar byggandet av varv vid kusten 

D mma 300 .000 krollors Iyx k,"ysrore lämnade p4 fredagen Storebro bdtbryggeriJ men h "Un8porten till Vii" LcTWk beriilmades ta. 4 Hm'mar! 
För dy rt och besvärligt (1118er man i Storcbro och }~oppa8 "" p4 igdngsäHniny"till.!l4nd för ett större varv i Västervik, alternaHvt Fige. 

holm. eller Timmernabben. 

Beho1'et av ett kompletterande 
: ·:h'arv vid kusten, gör sig alltmer 
kännbart , 'id bätb)',ltge riet i Store
bro meddelar bruksledl1lngen. Dis
ponent h 'sr Gustavsson menar att 
det är fel alt man skall behöva sii
p ne j Ull mängder uv biitbestiiU
nln,ar l Storebro, därför att tron .. • 
))Orterna av de st.Örre bå tarna via 
la ndsvägen blir alltför komplicerad. 
Hetta: bel ystes på freda,ltcn da man 
sku lle transportera en SOO.DOO kro
nors lyxkryssare på tio fots längd 
och en höjd av 6 meter , 'ia Vim
merby till Västervik Varvsled
ningen hoppas nu i första hand på 
Västervik när det gäller platsen 
för det n~'a , 'arvet, men sticker 
inte under stol med att man har 
underhandli ngar pA gAng med and
ra orter, bland vilka Flgeholm och 
Ttmmerna bben är ett par exempel. 

- Vi har tvingats tacka nej tiU 
beställningar, säger disponent 

IG.U5l",,,!,,o.n till tidni ngen. Därför är 
.. om a tt snarast 

vid 

anläggning. Man är väl medveten om 
att anläggningen skall aluka atora In_ 
vesteringsk06lnader och ett slort rö_ 
rel8ekapital men anser alt det nya 
varvet har förutsättn ingar att bli 

4 timmar. ekonomiskt lönande Inom relativt 
specialtillstånd och extra kort tid . 
som skall varna mÖlande Den nya försälj ningschefen vid 

trädgrenar elle r eliminera Storebro Bruk, civilingenjör Arne 
hinder på vägen. Det är en HaUencrantz aneer att marknaden pi 
komplicerad apparat att behö- bålar kommer att visa en hastig ök

le'",r .. r. de större bAtarna på det ning. 
menar hr Gustavsson, som nu - I dag går cirka 70 procent på 
på allvar mjuke upp mynd ig- export till bl.a. Tyskland, Engle.nd. 

heterna för att de skal l förstA att nya Frankrike och Amerika , men mAnga 
arbetstillfällen kan beredas -ett för· tecken tyder på att marknaden I Sve_ 
hållande 80m I sig självt borde vara rige kommer att ta allt större dej av 
skäl nog att bevilja tillstAnd för ett produktionen. 
nytt kustvarv. ' - Svårigheten är inte att säja bå-

lar, menar hr Hallencrantz. ulan pro_ 
Ritningarna klara blemet består I avsaknaden &.V ett 

Anläggandet av ett kustv6.rv är ~- effektivt kustvarv. Åven om ironjuk_ 
ga förberett vid Storebro Bruk Ril- ture n växlar bö r inga större svårlg-
oingar kan man bland annat visa heter uppstå med avsättningen av 
för motorkryssare på upp tiU 50 produktionen dtersom Storebrovar-
(16 mete r!). En tio tons segelbåt flnns vet JI'..an bmuda på ett rikligt aorti-
också med I produktionsapparaten. men i olika prisklasse r. 

Varvets uppbyggnad har ma n 
sig sammanföra i en enhet Kunnlp bAtbY&lare 

~~~~~~~~:E~~~~~tr~ö;r~~;r~~~'~~ii~~~~~~~~~~~ kan uUm t~~ • att l1li alriekli ~ 

byggare. Dttb. utvisar bl.a. fre~a. 
gens leverans av lyxkryssaren Onon 
- en mycket vacker och välbyggd 
skapelse. 

Båten är försedd med det senaste i 
utrustnings. och inredningaväg. Eko_ 
lod och autopeilot hör lIH de teknis
ka f.inesserna. För komforten är det 
också väl sörjt ; dubbla toalette r, At
ta kojplatser, tvi kabiner, därav den 
ena i aktern, och vidare värme-, la =
sol_ och kylanläggning. BAten gör 16 
- 18 knop med sina tvi PentadieaJar 
pi respektive 190 hk och vid normal 
marschfart kan uAten vara iPnc ett 
dygn utan extrat8nknlng. 

BätbeställnlngarnB dugga r tätt vid 
Store bro Bruk. På fredagen önskade 
Svenska Philips en representsUona
båt men tyvärr måste man ännu en 
gång UPpIY88 om de svårigheter man 
har med att uppfylla önskemålen. År 
det rimligt att myndigheterna sätter 
en spärr för den fortsatta utbyggna
den och därmed ChaMi!n Ull nya ar
betslillfäHen - ener kan man räk na 
med att de styrande omprövar Mtt 
ställningstagande och snarast beviljar 
'pnpiiU ninptil.lM:lll4-tär .tt 
YUY pi Cllltlnuteft? ...... oat::.. .. oII:i7::: 

W 
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Peter Möller motto!! t 
hamn pi lört'lael!n 

motor.te 1ft av tVT'len St9rn TV. 
hAn be!töllt av Stnrebro l)lUvarv. 

kom direkt från varvet "er 
och SiÖ!l9tt~S och Ilr'l~erär 

'kflm diroktör Möllcf med 
T{öoenh"mn till Jönknn!n( 
bil till OskArshJlmn. Med 

" en tvA dieselmotorer för ea 
rird till öland och Bor .. ...,1. 

m,," Aterviinder till Kö_-
.... Mntor1pkten är i 1110.-· 
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