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På land i Pangkor 
N 04°12′657″ E 100°36′104″ 
2019-07-01 Pangkor Island Marina, Malaysia 
I dag togs Randivåg upp på land i Pangkor marina i Malaysia. Vi behöver måla botten, göra lite allmänt 
underhåll och fixa glappet i rodret. Här har man en för oss ny upptagningsmetod. En bil med två "medar" där 
man kör in båten som sen rullas upp på land. Lite nervöst, men det gick bra! 
   Pangkor med omnejd har många bra serviceställen och vi började med att besöka segelmakare (för att se 
över seglen), rostfri rörtillverkare (nytt rör till bimini) och en kille som syr i canvas (för bimini och spreyhood). 
Vi fortsatte med att göra rent skrovet med oxalsyra från den gula sörja som lagt sig där, kontakta en kille som 
kan svarva i roderbeslaget och täcka båten för den starka solen.  
   Här i Pangkor Marina är ett aktivt socialt liv seglare och personal emellan. Vi lärde snabbt känna flera nya 
besättningar och var med på ett fjärde-juli-party som amerikanerna ordnade, blev utbjudna av marinachefen 
på middag och fick skjuts av någon seglare med bil när så behövdes.  
   Vi passar också på att ta en paus från segling, sol och den fuktiga luften. Vi reser till Sverige och blir där 
några månader.   

 

  

 
Fortfarande på land i Pangkor 
N 04°12′657″ E 100°36′104″ 
2019-11-30 Pangkor Island Marina, Malaysia 
Randivåg står fortfarande på land, men inte så länge till. Sen vi kom ner till Malaysia igen har vi jobbat med att 
få båten i skick att sjösätta. Inte så mycket arbete, men värmen gör att det går långsamt. Vi har lackat inne i 
båten: pentry, toa, navigation och pilothus och det arbetet har gått bra då det har gått att lägga på ett lager 
lack varje dag - utom de dagar då det har regnat hela dagen och luftfuktigheten varit för hög. Men det mesta 
arbete tar med andra ord längre tid än när man är i kallare trakter där vi måste jobba för att hålla värmen!   
   Under jobb-tiden har vi tagit in på ett lägenhetshotell vid marinan (hotellet syns på bilden till höger ovan) 
och utsikten från balkongen är över hotellets poler och "vatten-lek-land" i den grunda sjön. Att bo någon annan 
stans än i båten har varit förutsättningen för lackningsarbetet och det har varit skönt att kunna vänja sig lite 
långsamt vid värmen och fukten och ändå sova gott i svalt sovrum på natten.  
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Byte av fönster och nytt tak 
N 04°12′657″ E 100°36′104″ 
2019-12-11 Pangkor Island Marina, Malaysia 
Det är många saker som blivit fixade medan Randivåg står på land. En sak är byte av glasruta i pilothuset. Vi 
har sju stora glasrutor med dubbelglas. Det kan komma fukt in mellan glasrutorna vilket vi först fick i 
Söderhavet. Vi bytte tre av rutorna (två på sidorna och styrbord sida föröver) i Nya Zealand. Där kunde de 
tillverka glasrutor enligt vår specifikation och vi visste ju hur man sätter i dem, så det arbetet gick bra. När vi 
var i Indonesien förra året började babords ruta föröver bli "immig" och svår att se genom (bilden till vänster 
ovan). Så när vi kom till Pankgor i juli frågade vi runt om någon kunde tillverka en ruta åt oss. De tittade alla 
förvånat på oss: "Två rutor ihop? Varför det". Så vi tog med oss en ruta från Sverige. Så nu har vi god sikt runt 
om igen (bilden till höger ovan)! 
   En annan sak vi har fixat är en bimini (permanent kanvas-tak över sittbrunnen). Först tillverkade ett företag 
bågar i rostfritt, sen sydde en kapellmakare ett tak med sidoskydd. Nu kan vi segla med biminin uppe och få 
solskydd i sittbrunnen. Självklart är biminin även bra skydd när det regnar! 
   Nu dröjer det inte länge innan Randivåg kommer i vattnet igen! 

 
 

 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 

Vi önskar alla en trevlig julhelg, ett gott slut på 2019 och ett fint år 2020. 
Se hela julkortet här  

 

 

https://www.randivag.se/randivagfem/julkort.html
https://www.randivag.se/randivagfem/julkort.html

