
 
 

Stockholms Flytande Båtmässa 
 KSSS Djurgårdshamn 
 2–5 september 2021 

 
Nyligen öppnade KSSS nya Djurgårdshamn vid Junibacken och under sommaren är 
den en gästhamn för alla som vill besöka Stockholm med båt.  
Den 2 – 5 september kommer hamnen att byta ansikte och fyllas av nya, spännande 
och vackra båtar. KSSS arrangerar då en flytande båtmässa och en unik möjlighet för 
båtbranschen att kunna visa upp det bästa av och för svenskt båtliv, mitt i 
Stockholm. 
 
Vi kommer att erbjuda plats för 75 utställande båtar fördelade på två bryggor. Vid den 
tredje bryggan erbjuds besökare att lägga till och på så sätt kunna ta sig till mässan 
sjövägen. Som extra attraktion och ögongodis för alla båtintresserade kommer vi att på 
brygga A visa upp några av Sveriges vackraste klassiska segel- och motorbåtar.  
 
På land, på gräsplanen norr om Junibacken kommer vi att erbjuda marina företag att visa 
upp sina produkter och träffa sina kunder i tält med golv och el samt ramp för 
företagsnamn. Dessutom kommer det att finnas ett café där besökarna kan fika eller ta 
något enklare att äta. Vi kommer också att göra det lätt för besökarna att hitta genom 
skyltning och infodiskar. 

Marknadsföring och information 

Målgruppen för KSSS flytande båtmässa är alla båtintresserade i Stockholmsregionen och 
inte minst alla KSSS medlemmar. Mässinfo med utställarförteckning kommer att finnas 
på www.ksss.se, där utställare också kan lägga länkar till sina egna sidor eller 
erbjudanden. 

Genom våra mediapartners Search Magazine och Skärgårdsradion samt Visit Stockholms 
kanaler når vi också en bredare publik. Och vi kommer att vara aktiva på sociala media.  

KSSS medlemmar kommer att bjudas in till ett premiärarrangemang första dagen på den 
flytande båtmässan.   

Vi berättar gärna mer när ni kontaktar oss.   
 
Projektledare: 	 Marillo Johansson,  marillo@ksss.se  0730 83 90 03 
Partneransvarig:  Jan Torstenson,  jan@ksss.se 0706 68 55 73 
Hamnkapten: 	 Malin Dunér, 	 malin@ksss.se 	 0762 21 82 17 
Byggnationer land: Therese Dohrn therese.dohrn@ksss.se 0708 44 41 66 
 



Kungl	Svenska	Segel	Sällskapet	·	Royal	Swedish	Yacht	Club	
Hotellvägen 9  · 133 35 Saltsjöbaden · SWEDEN  · Ph.  +46 (0) 8 556 166 80  
ksss@ksss.se · www.ksss.se 

 

Fakta  
 
Arrangör: 
KSSS - Kungliga Svenska Segelsällskapet 
Hotellvägen 9, 133 35 Saltsjöbaden 
Vxl 08-556 166 80 
www.ksss.se/batmassa	
batmassa@ksss.se	
www.instagram.com/ksss_official/	
www.instagram.com/ksss_djurgarden/ 
 
Öppettider besökare  
Torsdag 	 2 sep	 kl 16-19 VIP-kväll 
Fredag  3 sep kl 10-18 
Lördag  4 sep kl 10-18 
Söndag 	 5 sep	 kl 10-16  
 
Söndag 5 sep från 16.00 - möjlighet att anordna provkörning 
 
Priser  
Hamnplats: 
• Maxbredd 3 m,  9 600 kr/båt 
• Maxbredd 4 m,  10 900 kr/båt 
• Maxbredd 5 m,  12 000 kr/båt 
•	 Bredd över 5 m  Mot offert 
 
Landbaserade utställare: 
• Tält 4x4 inkl. golv och matta.  

El 10 Ah. Ramp med logotype   19 750 kr 
 

• Tält 5x5 inkl. golv och matta. 
El 10 Ah. Ramp med logotype  24.500 kr 

 
Samtliga priser exkl. moms 
 
Tider för ankomst och inflytt 
 
Ankomst hamn:  
Onsdag 1 september kl. 12.00-18.00 dock ingen nattvakt på plats  
Torsdag 2 september kl.08.00-12.00  
 
Inflytt tält:  
Torsdag 2 september  07.00-13.00 
 
Utflytt  
Söndag 5 sep 16.00-20.00 
 


