
 

 

  

  Hyr minsveparen M 20 
 

 

 

Föreningen M 20 erbjuder företag, organisationer och såväl icke medlemmar som medlemmar att hyra 

minsveparen M 20. Det ger ett unikt tillfälle att uppleva ett örlogsfartyg till sjöss eller att återuppliva 

historiska minnen.  

M 20 kan nyttjas som plattform för t.ex teambuilding, kick-off, navigeringsutbildning och privata upp-

levelseresor – en bra födelsedagspresent. Fartyget kan även fungera som pressfartyg vid marina arrange-

mang och som funktionärsfartyg vid kappseglingar/tävlingar till sjöss.  

M 20 hyrs ut med behörig säkerhetsbemanning/nyckelbesättning, men de gäster som vill får naturligtvis 

delta i fartygets framförande. Fartyget kan ta upp till 12 gäster.  

Övernattning ombord samt catering kan tillhandahålls enligt önskemål. 
 

Färdigt charterpaket               Medlemmar 

• Lilla sjöturen (c:a 2 tim)   8 000:-     5 400:- 

En tur i ”Vasas kölvatten” och via Fjäderholmarna inkl. fika. 

• Mellanstora sjöturen (c:a 4 tim) 12 000:-     9 600:- 

En tur till Vaxholm och åter, inkl. sjölunch. 

• Stora sjöturen (c:a 6 tim) 18 000:-   14 400:- 

En tur till Furusund alt. Baggensstäket, inkl. sjölunch och fika. 

Sjöturerna utgår normalt från Museipiren på Djurgården i Stockholm. Medlemspris gäller först året  

efter att medlemskap i Föreningen M 20 erhållits.  Alla priser är exklusive 6% moms. 
 

Hyr M 20 ett dygn eller ett för några timmar 

• Hela fartyget kan hyras för 18 000 kr/dygn. (Medl. 12 000:-) Max 6 gångtimmar 

      Upp till maximalt 12 kojplatser ingår i dygnskostnaden. 

• Icke medlem: 3000 kr per gångtimme + 1000 kr i start/stopp-avgift.  

Minsta debitering: 7000 kr (2 timmar) 

• Medlem: 2000 kr per gångtimme. Start/stopp-avgift utgår ej. Minsta debitering: 5000 kr (2,5 tim).  

Medlemsresor 

Föreningen M 20 arrangerar ett flertal s.k. medlemsresor i Stockholms skärgård och runt Sveriges kuster 

och genom Göta Kanal där alla medlemmar i Föreningen kan deltaga.  

Priset bygger på kostnadsdelning och är ca: 

• 500 kr/person och dygn. (Göta Kanal 600:-) Frukost och sjölunch ingår 

• 200 kr/person vid dagstur. Fika ingår 

• 100 kr/person och natt vid separat övernattning i hamn 

Priset för medlemsresorna är inklusive moms. Nyckelbesättning Fartygschef, Maskintjänstchef och 

Kock/Däcksförman debiteras inte några avgifter. Medlemskap i Föreningen M 20 kostar från 250 kr/år, 

läs mer på www.minsveparen.se/Bli medlem. 

 

Bokning 

Bokning sker via bokningsformulär på www.minsveparen.se/Boka M 20 eller genom att skicka en 

intresseanmälan till kontakt@minsveparen.se.  

Medlemsresor kan bokas direkt genom att logga in på Medlemssidor på www.minsveparen.se. För 

ytterligare information kontakta Fartygschef Åke Foghammar 070-523 19 01. 
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