
 

Fantasi 37 - 1977 
 
 

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, Niklas Lindgren 
Mail: niklas.lindgren@batagent.se , Tel: 0709-505 989 
 
 
FAKTA 
Längd: 11,20 m 
LVL: 9,10 m 
Bredd: 3,45 m 
Djup: 1,80 m 
Depl: 9200 kg 
Kölvikt: 4000 kg 
Design: Knut Jacobsson 
Motor: Yanmar 4JH3E, 56 Hk (2002), propelleraxel, tre-bladig fast propeller  
Bränsletank: 140 L 
Vattentank: 300 L 

 
Utrustning och gjorda uppdateringar 
Storsegel, rullstorsegel UK Syversen (2014) 
Rulgenua (ca 1999) 
Furlex (ca 1999) 
Windex 
Kompass 
VHF (2015) 
Radio (ca 2015) 
Teakdäck omlagt (2005) 
Skrov omlackat (2018) (ena skrovsidan renoverad med epoxi samtidigt pga av liten 
osmosskada) 
Ny Seldén furlin rigg, inkl ny däcksring, T-base och block, samt neddragdning av in- och 
utrullning till sittbrunnen (2014) 
Ny elinstallation inkl elpanel Mastervolt (2005) 
Storskotskena (2009) 
Bogpropeller (2006) 
Autopilot på hjärtstocken, Raymarine (2008) 
B&G instrument (2015) 
-Logg 
-Ekolod 
-Vind 
-Plotter 
GPS 
Sprayhood och sittbrunnskapell (2008) 
Dieselvärmare Eberspächer (2018) 
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Toalettutrymme renoverat (2017) 
Ny genomföring och slang till handfat på toalett (2014) 
Toalett (2006) inkl rostfri septiktank 
Renoverat och uppdaterat pentry med bl a Corian bänkskivor och nya blandare (2006) 
Två stycken nya kylar (2006) 
Dusch i sittbrunn (2010) 
Ankarspel för inkl rostfritt ankare och rostfri kätting (2005) 
Ankarspel akter inkl rostfritt ankare (2012) 
Peke (2014) 
Durkarna omlackade (2017) 
Omlagd gasolledning (1994) 
Brandsläckare, 3 st 
Mistlur 
Nödraketer (datum okänt) 
Hansalina 
Livboj 
Landström 
Solpanel 
Trycksatt varm och kallvatten 
Spis med ugn 
Sittbrunnsbord (omlackat) 
Batterier, 6 st a 75 Ah (ca 2016) 
Länspumpar 2st 
Badstege 
Fendrar och förtöjningsgods 
 
Botten är efter grundkänningar lagad av Fantasi varvet (3-4 ggr under båtens livstid enligt 
uppgift, båten har invändig barlast), senast 2014 då även dieseltanken togs ur och 
rengjordes 
 
Allt övrigt arbete utfört av Fantasivarvet där båten förvarats i nuvarande ägarskap 
 
Nuvarande ägare är andra ägare och köpte båten 1994 av Knut Jacobsson, som då hade köpt 
tillbaka båten från förste ägaren för att sälja den vidare. 
 
 
 
Uppgifterna på utrustningslistan är lämnade av båtens ägare. Båtagent har inte haft 
möjlighet att gå igenom utrustningen detalj för detalj, uppgifterna förväntas vara korrekta 
men kan inte garanteras av Båtagent. 

 


