
Diva 39 SWE 2 årsmodell: 1983 ”Garbo” 

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 Forsén, Mejl: niklas@batagent.se, +46-70-592 60 76. 
 

Utrustning: 

Storsegel och självslående fock North 3DL 2002 eller 2003 

Jibtop North med Facnor-rulle 2002 eller 2003 

Hoodrulle för försegel 

Genua  

Spinnaker 

Stormfock 

Nya skot runt om; Dyneema, 2005 

Ny löpande rigg, allt Dyneema, 2005 

Storfall, Dyneema, 2010 

Backstag och häckstag i kolfiber, ca 2005 

Petlatta 

Ny fockskena 

Delvis rodrigg 

Ny rodkick Benns 

Nya block runt om Lewmar, ca 2003 

Nya däcksavlastare Lewmar, 2005 

Ny storskotsskena Lewmar, 2006 

Ny taklucka Lewmar, ca 2005 

Ny akterruff-lucka Lewmar 

Däck ommålat (ljusgrått) med nytt halkskydd, 2006 

Ny pulpit 
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Nexus vindinstrument 

Nexus logg-lod 

Kompass 

Ny sittbrunnsdurk, 2010  

Nytt sittbrunnsbord med väderskydd, 2010  

Nya häckbeslag 

Skrovet förstärkt, 2008 

Yanmar 2GM med ny topp, totalrenoverad med nytt avgas, ljuddämpare, propelleraxel etc 2007 

Ny foldingpropeller 2009 

Nytt elsystem, både motor och övrigt, 2002 

Nya batterier 1+2, 2 st nya förbrukningsbatterier juli 2010   

Nya belysningspunkter med halogen 

Nytt pentry m delvis ny inredning, nya hoar, vattenlås, pumpar, kranar, genomföringar etc, 2006 

Ny kylbox med stort kylaggregat 

Ny gasolspis med ugn 

Ny marin reduceringsventil, läckdetektor, kran etc för gasolanläggning 

RF vattentank 

Ny toalettrumsmodul med ny ho, vattenlås, pump, kran etc 

Stora speglar 

Nya madrasser 

Nytt skåp 

Nya durkar i salong, för- och akterruff, 2006 

Renoverad och förstärkt röstjärnsinfästning, 2008 

Nya kölbrickor 

Ny länspump 

Tampar etc för förtöjning i mängd 

Ankare 15 kg med Ankarolina samt lång grov lina 



Stor dragg 

Dieselvärmare renoverad 2009; allt utbytt inkl slang, genomföring etc 

Ny RF fekalietank förberedd för däckstömning enl nya regler, 1999 

Undervattenskrov blästrat, epoxy och bottenfärgmålat 2009, utfört av Ramsmoravarvet 

Ny vattenlinje målad 2009, utfört av Ramsmoravarvet 

Nya sidorutor 2009 inkl nya ramar 

Solcellsventilator med batteri i toa 

Övriga ventiler bytta 

Div beslag bytta runtom 

Sjökort (SE, FI), nav-hjälpmedel etc 

Många dynor 

Kastruller, glas etc 


