
ÄNTLIGEN BÅTMÄSSA 2–5 SEPTEMBER 
Stockholms Flytande Båtmässa 2021 är helt ny båtmässa mitt i Stockholms hjärta nedanför 
Junibacken, som äger rum första helgen i september. KSSS Djurgårdshamn arrangerar då en flytande 
båtmässa för alla båtintresserade. Mässan är gratis för alla besökare. 

Närmare 90 motor- och segelbåtar fördelade på två bryggor kommer att visas. Vid den tredje 
bryggan erbjuds besökare att lägga till och på så sätt kunna ta sig till mässan sjövägen. Nimbus Group 
Stockholm visar upp ett urval av sitt sortiment på A-bryggan närmast Strandvägen. 

På land, på gräsplanen bredvid Junibacken kommer marina företag att visa upp sina båttillbehör. 
Dessutom kommer det att finnas ett café/bar där besökarna kan fika, ta en drink eller ta något 
enklare att äta. Som extra attraktion och ögongodis för alla båtintresserade kommer vi att på A-
bryggan visa upp några av Sveriges vackraste klassiska segel- och motorbåtar.   

KSSS nya Djurgårdshamn invigdes 1 juli i år och utgjorde sedan hamn inför starten av årets Gotland 
Runt. Därefter har det varit gästhamn för allmänheten. Hamnen är provisorisk men med siktet på att 
bli en permanent etablering och en gästhamn som kompletterar den ofta fullbelagda Wasahamnen. 

Nimbus Group Stockholm visar följande 20 båtmodeller: 

• ALUKIN DP 650 – nyhet 2021
• ALUKIN C 750
• ALUKIN SCR 850
• AQUADOR 25 HT
• AQUADOR 28 HT
• Axopar 28/Brabus Shadow 500
• Bella Zero – nyhet 2021 (ny elbåt)
• Falcon BR 6
• Falcon BR 8
• Flipper 650 DC – ny layout 2022
• Flipper 700 DC – ny layout 2022
• Flipper 900 DC – nyhet 2021
• Flipper 900 ST – ny layout 2022
• Nimbus T8
• Nimbus C8 – nyhet 2022
• Nimbus T9
• Nimbus C9
• Nimbus W9
• Nimbus T11
• Nimbus 305 Coupé

Öppettider besökare 
Torsdag 2 sep 16–19 (Även VIP-kväll) 
Fredag     3 sep 10–18 
Lördag  4 sep 10–18 
Söndag    5 sep 10–16 


