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Långsjö Båtbyggeri AB

Långsjö

Mellan Fjällbacka och Grebbestad ligger det lilla samhället Långesjö, mjukt inbäddat i lagunen som utgörs av
fastlandet och halvön Veddö. Samhället var fram till 1970-talet hemmahamn för många lokala yrkesfiskare.
Idag är samhället en viktig hamn för främst fritidsbåtar, då den är strategiskt placerad med skydd från väder och
vind. Naturhamnen fungerade även som landstigningsplats för bofasta på Musö, vilket har givit Snipan af Musö
dess namn.
Var LångsjöSnipan fått sitt namn ifrån är ganska givet.
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Långsjö Båtbyggeri AB
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Långsjö Båtbyggeri AB är det familjeägda båtbyggeriet i norra Bohuslän som bygger och säljer de klassiska sniporna LångsjöSnipan och Snipan af Musö. Verksamheten startade redan 2008, då i en småskalig
form, och har sedan dess utvecklats till vad vi är idag med en tillverkningsproduktion på ca 30 till 40 båtar
per år.
Utöver dessa snipor producerar vi även hyttbåten Manko 27 som funnits på marknaden sedan 2017. Av
denna bygger vi ett par båtar per år och alla båtar byggs med så lokala material och leverantörer som möjligt.
Vi erbjuder också vinterförvaring av båtar i olika kategorier och utför service- och reparationsarbeten på
förfrågan. Långsjö Båtbyggeri ABs lokaler är moderna och ljusa med möjlighet att ta in båtar upp till 30
fot. Fullutrustad med lyftmöjligheter och allt som ett effektivt båtbyggeri kan tänkas behöva. Plastarbeten
och formplastning sker i samarbete med underleverantörer i nära relation.
Företaget ägs och drivs av makarna André & Tove Nordhvalen
Ett urval av våra leverantörer & samarbetspartners:
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Meta är döpt efter en aktiv och färgstark kvinna boendes i Långsjö, och precis som henne är denna
snipan skapad för ett aktivt båtliv.
Med fiske och härliga turer i fokus, har idén varit att göra en underhållsfri båt med få ”onödiga”
tillbehör. Här finns det viktigaste, ett tryggt skrov med en trygg 2-cyl dieselmotor och väl
avstämd propeller för att hålla varvtal nere vid marschfart.
LångsjöSnipan Meta är vår instegsmodell, men ändå en båt med premium känsla.
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För sommarens och höstens fisketurer lämpar sig LångsjöSnipan Meta väl, ritad av
den kände konstruktören Bror Svenningson.
Stora däckytor och stabil i sjön gör att den lämpar sig för det mesta i båtlivet. Fokus har även varit på att få till en så underhållsfri båt som det bara går, det räcker
att slå i en spann vatten för att göra rent. T.ex. är durkluckor och motorhus klädda i
snygga laminatskivor som imiterar teaken istället för att använda just teak. Alla
fack är låsbara och regndränerade, så allt som stuvas i bänkar håller sig torrt.
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Standardutrustning Meta modellen:
•

18hk Lombardini diesel, med upp till 3 års garanti.

•

Vitt skrov.

•

Elektrisk och manuell länspump.

•

Gösstake med lanternor på främre skarndäck och demonterbar lanternstolpe i aktern.

•

Pulpitbågar, stävskena och en 40L tank i rostfritt stål med elektrisk nivå-givare.

•

Hackebräda

Som tillbehör erbjuds bland annat bottenmålning, dynpaket samt 2-delat kapell (sprayhood och hamntäckning).

Teknisk data
Längd:

5,6 meter (Utan roder)

Bredd:

2,3 meter

Lombardini KDW702M,

Djup:

0,7 meter

2-cyl, 18hk med TMC-40 back-

Vikt:

ca 900 kilo

I denna modell monterar vi:

slag
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ELECTRIC
När känslan och komforten är viktigast så är eldrift helt rätt. Upplev naturen
helt i tystnad med bara vattnet som musik. Alla våra snipor kan levereras med
eldrift med motorer från välkända Bellmarine.
• Bellmarine Drivemaster 10KW
• 4st AGM 12V 200ah Mastervolt Deep Cycle
• Mastervolt Laddare 48/25
Exempel på förbrukning i en LångsjöSnipan Meta

600 rpm = 4,2 knop

14,2A

700 rpm = 4,6 knop

22,5A

800 rpm = 5,0 knop

34,0A

600 rpm 10,5 tim körtid (75% urladdning)
800 rpm 4,4 tim körtid (75% urladdning)
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LångsjöSnipan har fortfarande sin historiska formgivning, men är praktisk och
visuellt uppdaterad för att passa dagens lite kräsnare båtfolk och gällande CEkrav. Modellen erbjuder en stor öppen last yta och lämpar sig därför väl för fiske
och/eller nöjestransport i inomskärs kustvatten och insjöar.
LångsjöSnipan har ett relativt brett skrov som medför hög sidostabilitet och lastkapacitet.
Båten är ursprungligen ritad av den kände konstruktören Bror Svenningson. Då ringdäck, durk
och tofter är inplastade med skrovet blir delarna en integrerad enhet som medför att modellen
blir mycket styv och kraftig.
Sittplatser utgörs av ’kaptenens’ aktertoft samt en U-formad bänk förut som också erbjuder
4st låsbara styvutrymmen. En anpassad RF-stege möjliggör äntring från vattnet.
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LångsjöSnipan är en känd och välrenommerad Snipa (bl.a. ”Folkets Val” på Båtmässan 2009) med
ursprung från den svenska västkusten (Hönö/Göteborg). Båten anses av många var startskottet för
den nyvaknade ’slow-boat’ trenden.
Här finns det viktigaste, ett tryggt skrov med en trygg 2-cyl dieselmotor med väl avstämd propeller
för att hålla varvtal nere vid marschfart.
LångsjöSnipan ägs, tillverkas och saluförs uteslutande av oss på Långsjö Båtbyggeri AB utifrån
vårat båtbyggeri i Långsjö strax norr om Fjällbacka i Bohuslän. Sedan starten och fram till och med
säsongen 2021 har det tillverkats ca 100 st. LångsjöSnipor.

Vi tillverkar och färdigställer LångsjöSnipan under vintersäsongen. Tack
vare att utrustningsnivån på Classicmodellen nästan varit sig lik sedan 2007
kan vi ligga mycket attraktivt i pris fortfarande.
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Standardutrustning Classic modellen:
• 18hk Lombardini diesel.
• Bordeaux-färgat skrov.
• Teakbelagt ringdäck.
• Mahognyklädda tofter.
• Elektrisk och manuell länspump.
• Gösstake med lanternor på främre skarndäck och demonterbar lanternstolpe i aktern.
• Pulpitbågar, stävskena och en 40L tank i rostfritt stål med elektrisk nivågivare.
• Batteri och 12V uttag för exempelvis GPS eller ekolod. Flagga med teakstång.

Teknisk data
Längd:

5,6 meter (Utan roder)

Bredd:

3 meter

Djup:

0,7 meter

Vikt:

ca 900 kilo

I denna modell monterar vi:
Lombardini KDW702M,
2-cyl, 18hk med TMC-40
backslag
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Snipan af Musö har sitt ursprung i norra Bohuslän där snipor alltid har haft ett klassiskt utseende, vackra linjer ska bäddas in i bred vattenlinje för stabilitet och för lastförmågan.
Inspirationen kom bland annat från den seglande allmogebåten Kosterbåt, men även drag från
tidigare byggen i Andrés släkt, som till exempel farfar Alberts träsnipor från 50-talet. De klassiska egenskaperna är typiska för Snipan af Musö 22, samtidigt som en drivkraft har varit att
öka marschfarten gentemot den traditionella snipan. Denna 22-fotssnipa är ritad och konstruerad av tredje generationens båtbyggare André Nordhvalen, och tillsammans med gamla skolkamraten Jimmy Karlsson togs gjutformar fram till en vacker och praktisk snipa.
Snipan lämpar sig lika bra för nöjesturer som fritidsfiske. Intresset för denna modell har växt
stadigt och redan 2021 kommer byggnummer 70 lämna båtbyggeriet i Långsjö.
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Snipan af Musö Fishing

Fishing

Vi strävade efter att få en snipa som kan göra allt, och Snipan af Musö Fishing
visar detta jämfört med sina syskonbåtar.
Praktiska ytor med grovt halkskydd och höga fribord skapar en trygg vistelse, samtidigt som det är enkelt
att hålla rent efter fisketuren, för att dagen efter kunna ta en nöjestur med familjen.
Fishing-modellen har (om man vill) extra ballast för
ytterligare stabilitet och tyngd i sjön.
Vi kan även extrautrusta med t.ex. mast med dörjestänger
och lindragare direkt ifrån båtbyggaren.

Kommande modell
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Fishing
Standardutrustning Fishing-modellen:
• 27 hk Lombardini diesel med upp till 3 års garanti.
• Vitt skrov.
• Elektrisk och manuell länspump.
• Hajfena med lanternor på främre skarndäck och demonterbar lanternstolpe i aktern.
• Hackebräda.
• 55 liters dieseltank.
Som tillbehör erbjuds bland annat lindragare, mast, dynpaket samt 2-delat kapell (sprayhood och
hamntäckning).

Teknisk data
Längd:

6,8 meter

Bredd:

2,6 meter

Djup:

0,8 meter

Vikt:

ca 1 100 kilo

I denna modell monterar vi:
Lombardini KDW1003M,
3-cyl, 27 hk med TMC-40
backslag
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Classic
Snipan af Musö Classic
För dig som vill ha mer av den klassiska lyxen.
Snipan af Musö Classic kan utrustas med allt, det är nästan bara fantasin och längden på 6,8 m som
sätter gränserna. Här har vi minskat ballasten något och med tillval som trimplan och den större Lombardini motorn på 35hk diesel gör snipan hela 11 knop i toppfart vilket borgar för en bekväm marschfart på 8-9 knop.
För att få kallas Classic bör teakdäck finnas och även teak på durken. Färgat skrov är ett vanligt
tillbehör och det finns en mängd olika färger att välja på. Bekväma formsydda dynor klär även snipan
vackert. Badstegen i aktern medför att du alltid har nära till ett svalkande dopp, samt ger dig en trygghet att enkelt komma upp i båten igen om någon skulle råka ramla i. Rorkulten i oljad teak är bekväm
att styra med, och hackbrädet ger skön avlastning vid behov. Självklart är båten utrustad med regelmässiga lanternor, samt praktiska ankarboxar på både för– och akterdäck.
Snipan af Musö Classic kommer med en rad utrustning och tillbehör, men utöver det kan man givetvis
tilläggsutrusta efter eget behov. Classic är en båt som skräddarsys efter just dina önskemål så att din
båt blir helt perfekt.
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Classic
Standardutrustning Classic-modellen:
•

Teak på ringdäck.

•

Teak insida på durk inkl. Motorhus.

•

Kapell (Sprayhood + hamntäckning).

Hajfena med lanternor på främre skarndäck och
demonterbar lanternstolpe i aktern.

•

Dynsats med ryggstöd (valfri färg).

•

Solbädd (iläggsskivor).

•

Hackebräda för rorkult.

•

Bogpropeller (Side-power).

•

Rorkult i oljad teak.

•

Avvikande skrovfärg (M-blå RAL5004).

•

55 liters dieseltank.

•

Cocktailbord i fören.

•

Teakpollare.

•

Flaggstång i teak med flagga.

•

Kraftig bad/räddningsstege.

•

27 hk Lombardini diesel med upp till 3 års garanti.

•

Elektrisk och manuell länspump.

•

Teknisk data

Båge och plotter finns som tillval

Längd:

6,8 meter

Bredd:

2,6 meter

Djup:

0,8 meter

Vikt:

ca 1 200 kilo

I denna modell monterar vi:
Lombardini KDW1003M,
3-cyl, 27 hk med TMC-40
backslag

Vinterförvaring
Vi erbjuder vinterförvaring inomhus på en yta av 1760 m2 varav 1400m2 är varmförvaring.
Köp din båt och var trygg med att båtbyggaren tar hand om den på bästa sätt även under vinterhalvåret.
Service och motorarbeten sköts av kunniga och erfarna mekaniker som ger dig en nyckelfärdig lösning,
och försäkrar dig om att även nästa säsong blir bekymmersfri.

Läs mer och se aktuella priser på langsjobat.se.
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Tillbehör
Utrusta dig själv och din båt med kompletterande tillbehör såsom picknick-korg och kläder. Vi har anpassade
picknick-korgar med tillhörande serviser till Snipan af Musö samt vår hyttbåt Manko 27.
Servisen är gjord ekologiskt återvinningsbart bambu samt rostfritt bestickset.
Kläderna finns i tre olika kollektioner: Snipan af Musö, Manko samt Långsjö. Kläderna är tillverkade i skön och mjuk
kvalité och finns i olika storlekar och färger.

Läs mer och se fler bilder på langsjobat.se.

”a Real product of Bohuslän”

Långedal 29, 457 41 Fjällbacka.
Tel: +46 (0)704 79 03 86

Foto: Robert Dahlberg Media, André Nordhvalen, Tove Nordhvalen
Tryck: Nordbloms Trycksaker, Hamburgsund

info@langsjobat.se
www.langsjobat.se

