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Ansvarig utgivare Björn Nordbeck
Grafisk form Susan Westin
Omslagsbild, foto Sprickopp,
Lilla Nassa. Ann Rosenholm
Manus- och annonsstopp
till Kanalen nr 4/2016
är den 23 november 2016
Material till tidningen KANALEN
E-post: gunnar@schrewelius.se
Tfn: 0706-248366
Post: GSA, Box 703,
184 28 Åkersberga
Annonser
e-post: kansliet@tralhavetsbk.se
Tryckeri
Printec Offset
Kansli
Gunnar Lundell (kanslichef )
Hans Olsson
Båthamnsvägen 18,
184 40 Åkersberga
Telefon 08-540 228 80
E-post kansliet@tralhavetsbk.se
Hemsida www.tralhavetsbk.se
Bankgiro 238-2760
Kansliet är öppet
måndag 9–12, torsdag 13–17

Hyr din släpvagn och tvätta bilen här!
Öppet vardagar 6-22 lördag-söndag 8-22
tel. 08-540 212 35
Välkommen till Preem Åkersberga
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Styrelse
Ordförande: Björn Nordbeck
Strategifrågor: Tom Rotsman
Sekreterare: Magnus Kyllenbeck
Skattmästare: Göran Lingvall
Hamn: Anders Bengtsson
Varv: Christian Claesson
Klubbsektionen: Anders Olsson
Kommittéordförande
Team ungdom: Björn Thorstensson
Utbildning: Jonas Bolander
Sjöliv: Leif Thedvall
Fest: My Olsson Birgersson
Säkerhet och bevakning: Christer Schön
Medlemsavgifter
Inträdesavgift 1000 kr
Årsavgift senior 600 kr
Årsavgift junior 100 kr
(ej inträdes- eller engångsavgift)
Årsavgift familjemedlem 100 kr

Rivstart!
Knappt hade jag börjat min
bana som Er ordförande förrän
Örsholmen dök upp.
Hela styrelsen ansåg från första
stund att ett tillfälle att införskaffa en egen ö; lämplig som
uthamn, på lagom avstånd från
hemmahamnarna och belägen
i hjärtat av skärgården sannolikt inte återkommer under vår
tid i ledningen för TBK.

Din varvsplats; fixa Din vagga, tag
gärna med ett foto/ritning av båtens
undervattenskropp så att Du vet var
slingen skall ansättas; tag bort loggen
och kom i tid. Om Du är osäker så
fråga; det är en av fördelarna med att
var tillsammans i en klubb.
Boka höstmötet den 16:e november!
Eder
bjorN

Att i detta läge inte presentera
Örsholmen för medlemmarna och
begära instruktioner ansåg vi inte
vara förenligt med vårt uppdrag. Vi
fick bråttom att ordna formalia för
ett extramöte som ju inte bör hållas i
semestertider. Det gick med skohorn
och utfallet blev överväldigande. Jag
hade inte väntat mig så kraftig och så
positiv respons. Mer om Örsholmen
inne i tidningen. Det jag vill tillägga
är att ärende av detta slag kan ta tid;
ibland flera år.
Båtsommaren har varit bättre än
på länge. Sverige har tydligen slagit
värmerekord! Fler båtar än tidigare
har lämnat sina hemmabryggor.
Detta blev mycket tydligt en lördag
i slutet av juli när jag gick runt vårt
varvsområde. Det stod bilar precis
överallt där en bil får plats – utom
inne på varvsområdet; där var det
tomt! Till ett annat år vädjar jag till
alla som parkerar i detta område:
utnyttja varvsområdet! Som det nu
var hade t ex JTS inte kunnat ta upp
(sjösätta) någon av sina jättebåtar pga
alla bilar som (fel-)parkerade utefter
mastplanen. När Du då parkerar på
varvsområdet – och bilen därmed
står inlåst och bevakad – använd då
Din egen varvsplats. Om bilen står
framför någon annans plats kan vi inte
torrsätta den båten om brådskande
behov uppstår.
Nu börjar det bli dags tänka på
upptagningen. Boka gärna i god tid
medan det finns lediga tider kvar.
Tänk på att vi är medlemmar som
hjälper varandra med upptagning; vi
har inga anställda funktionärer som
gör jobbet åt oss. Underlätta för de
som kör subliftarna genom att städa
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Ny destination!
VI BYTER HAMN ETT ÅR FRAMÅT.
Under tiden vi bygger nytt loft i Österåker kommer vi att finnas i
Vallentuna på nedanstående adress. Vi bor kvar i Österåker och kommer
att ha lika nära till mätning, provning och service mm som tidigare.
Pär Lindforss

Omröstningen skedde ute på
gården med ett klart ”ja”!

LINDFORSS SEGELMAKERI
Cederdalsvägen 5c • Vallentuna • 073-9836017 • info@lindforssegel.nu • lindforssegel.nu

Extramöte om Örsholmen
Alldeles innan sommaren kal�lade TBK till extra möte. Jag
som många andra trodde inte
det skulle komma så många
men det gjorde det. Mötet fick
delas upp i två grupper som
vardera fyllde stora salen till
bredden.
Styrelsen presenterade så pedagogiskt
det bara går idén att köpa Örsholmen (i närheten av Karklö) och att
ha detta som en inre och alldeles egen
klubbholme. Förutsättningarna för
köpet var att TBK skulle få tillstånd
att lägga ut nya flytbryggor (som
bryggor och vågbrytare) samt lite andra villkor.

Mycket folk både inne
4

Styrelsen berättade först utförligt om förutsättningarna och svarade på alla frågor från en rad
medlemmar.

Ett flertal medlemmar var engagerade
och en del tyckte emot och en del
för. Vid omröstningen stod det klart
att en absolut majoritet var för att

fortsätta förhandlingarna och givet
att villkoren blev de rätta genomföra
köpet.
Gunnar Schrewelius

och ute
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Dagsläget om Örsholmen
och lite bilder
Styrelsen jobbar vidare med projektet
Örsholmen och vi har under sommaren lämnat in ansökan om förhandsbesked för bygglov med dispens från
strandskydd, och vi har haft fortsatta
kontakter med Kommun, Lantmäteri och mäklare. Strandskyddet som
gäller all bebyggelse inom 100 meter
från stranden är till för att värna om
allemansrätten och inte öka den privata inmutningen av stränder som
inte redan är det. Naturvårdsverket
skriver ”När strandskyddet kom till,
1950, var syftet att bevara stränderna
för allmänhetens friluftsliv. Numera
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syftar skyddet även till att bevara landoch vattenområden för att de är biologiskt värdefulla”. Eftersom bryggorna
enligt våra önskemål ligger i anslutning till befintliga bryggor och hus,
och framförallt det faktum att vi istället öppnar tillgängligheten för besök på Örsholmen gör att vi har goda
förhoppningar att man ser positivt på
att vi fortsätter att bedriva klubbverksamhet på ön istället för att den förblir privat och otillgänglig för allmänheten. Bryggornas placering ligger
också på vatten som saknar särskild
betydelse för miljön, och när det gäl-

ler bygglov är ön utanför detaljplan
så bygglov för utökning av bryggorna
bör inte ställa till problem.
Vi har under sommaren fått många
positiva kommentarer om Örsholmen vilket inspirerar oss i att driva
detta vidare, och vi hoppas att vi
kommer att få positiva besked från
dom som bestämmer så vi kan återkomma inom kort med nya besked.
Anders B, Tom R & Göran L
Foto: Tom Rotsman
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Den här gången kändes uppdraget
mer hanterbart än tidigare år. Mycket
att stå i men helt görbart. Det är inte
så konstigt eftersom vi nu efter tre år
kommit i kapp många års eftersatt
underhåll. Sett över tid är det inte
många kronor per medlem och inte
heller mycket tid per medlem som
lagts på vår fina hamn. Det börjar se
riktigt bra ut. Dom största helt nödvändiga åtgärderna är nu genomförda. Men det höll på att gå tokigt den
här dagen då vi glömt viktiga verktyg
hemma. Örjan räddade situationen
genom att leta rätt på utmärkta ersättningsverktyg på Ingmarsö.
Merparten av våra insatser har genom
åren bestått i att renovera och byta ut
slita konstruktioner. Men en del nytt
har det också blivit. I år gjorde vi i
ordning en liten roddbåt som placerades olåst i norra hamnen. Tänkt att
fungera som transportbåt till och från
dass och soprum. Alla hamnens gäster
är välkomna att använda båten. Niklas Wiik putsade och målade. Båten
döptes till Sopskeppet.
Utöver Sopskeppet vi har vi fått ytterligare en roddbåt till hamnen. En
rejäl båt som därför kommer att döpas till Slagskeppet. Slagskeppet är
låst. Tillsyningsmännen och några
till kan låna ut nyckel om ni vill ut
och ro. Båten skänktes till klubben
och Lilla-Kastet av Lars Lander och
bostadsrättsföreningen Perstorp vid
Sätrafjärden. Stort tack!
Marie stod för grillad lunch och hade
fixat god inledning till kvällens gemensamma middag. C-G hade med
sig en vacker yxa som skänktes till
Lilla-Kastet gruppen. Yxan var så väl
polerad så att den bländade i kvällssolen. Det finns en liten story om det
där med yxor men den tar vi en annan
gång. Tack C-G!
Ni som lagt till på grillberget har säkert uppmärksammat att kedjan är
borttagen och ersatt med angöringsringar. Ringarna är gjorda i Edsbro
bruks gamla smidesverkstad. Ringarna är finansierade av medlemmar
som betalat för att ha sin ”egen” ring.
Självklart får alla använda ringarna,
det går heller inte att ta dom med
hem, men bara 10 familjer har nu en
egen ring. Sällskapet som har var sin
ring består av Lilla-Kastet gruppen,
nuvarande ordförande Björn och vår
8
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Arbetsdag på Lilla-Kastet
Anders Bengtsson och
Micke Forsblom är nöjda
med installationen av
hjärtstartaren på soprumsväggen.

För tredje året i rad samlades vi den 21 maj på Lilla-Kastet för en
gemensam arbetsdag. Vi möttes av skapligt väder, lagom skönt att
jobba i.
Det var det vanliga Lilla-Kastet gänget men också några nya
ansikten. Trevligt att fler ansluter. Örjan och undertecknad vi tacka
alla så mycket för goda insatser och för att det är kul att jobba
tillsammans med er.

I många år har bryggan vid
stugan haft en otrevlig lutning. När det varit blött har
den av många uppfattats
som farlig. Inte kul att falla i
sjön med händerna fulla av
kassar och annat från båten.
För några år sedan gjorde vi
ett allvarligt försök att rikta
bryggan men det blev inte bra,
så riktningsprojektet blev lagt
på is.

Lilla Kastet yxan.

Niklas målar Kastskeppets namn.

Örjan
med hjärtstartaren.

före detta ordförande Christer. För
egen del hoppas jag att framtida generationer Hedin kommer att förtöja
i vår ring och kanske ägna oss en tanke. Vem vet, kanske blir det fler ringar
där ute om intresse finns?

Åtgärder 2016 i korthet
• Hjärtstartare placerad i ladan.
• Infört Swish för att underlätta
att erlägga hamnbidrag, vi får in
ca 8 000 SEK/säsong.
• Dassen målades och städades.
• Breddning och förlängning av 		
spångar på flera håll i hamnen.
• 5 nya bord med bänkar.
• Roddbåten ”Sopskeppet” placerad
olåst i norra hamnen för enklare 		
access till soprummet.
• Roddbåten Slagskeppet ligger låst
vid ladan.
• Angöringsringar monterade på 		
grillberget, snubbel kedjan borttagen.
• Skyltat med datum om sommarens
TBK klubbaktiviteter.
• Verksamhetsberättelse uppsatta för
att gäster ska bli informerade om
vad deras hamnbidrag används till.

Roger Melander i plurret och
Roger Caballero Jonsson på bryggan.

Återhållsamma ambitioner framåt –
vi känner oss rätt nöjda!
I klubbens arrendeavtal ingår ansvar
för underhåll av hamnen. Av det
som nu återstår på det området är en
översyn av ladan. Utöver det ser Lillakastet gruppen inte fler stora arbetskrävande kostsamma projekt. Dessa
är nu genomförda. Vi känner oss
ganska nöjda med hur vi nu har det i
hamnen. Framåt handlar det mest om
mindre förbättringar och att hålla allt
i gott skick och stärka känslan av att
Lilla Kastet är TBKs klubb hamn.
Köra bort gammal bråte. Största utmaningen är transporten. Skulle ha
gjorts före midsommar 2016.
Se till att ladan mår bra. Målning och
byta några plankor där det behövs.
Möjligtvis bredda västra bryggan med
ett par plankbredder, bryggan som
ibland kallas ”motorbåtsbryggan”
Det har framförts önskemål att förbättra promenadvägen mellan norra
och södra hamnen. Vi ska titta närmare på hur det kan göras.
Stefan Hedin
Intendent Lilla-Kastet

Nytt
på Kålö
Personsäkerheten på klubbholmen Kålö har fått ett rejält
lyft. På soprumsväggen finns
en monterad hjärtstartare – en
defibrillator som på ett enkelt
sätt kan väcka en person med
plötsligt hjärtstillestånd till
liv. På storbryggan finns en
livräddningsstege En annan nyhet är att Värmdö kommun har
beviljat bygglov för en förmultningstoalett.
En kall försommardag förra året föll
en äldre klubbmedlem överbord från
aktern av sin båt. Den saknade stege,
så det var bara att försöka simma till
närmsta uppgrundning Vi som fanns
vid stugan hörde plasket och ropet om
hjälp. Personen, stelfrusen och chockad, togs in i bastun för upptining.
Hade det funnits en stege skulle situationen inte varit så allvarlig. Många
barn har under åren trillat i vid lek på
bryggan. De har i regel kunnat ta sig
upp i hålet vid sidan om grillplatsen.
Den möjligheten finns inte längre efter ombyggnaden av bryggan. Nu står
stegen, livbojen och greppstången
monterade intill grillplatsen. Med ett
enkelt grepp kan man lyfta av stegen
och ta den till olycksplatsen.
Att skapa möjlighet till livräddning
med hjärtstartare har blivit allt vanligare. Apparaturen finns bland annat
i många taxibilar, så varför inte på
klubbholmen.

Stugbryggan
på Kålö
iordningställd

En ny ponton bogserades ut men stora bryggan prioriterades, pontonen
blev lagd åt sidan. Vi som använde
stugbryggan fick finna oss i att gå
med det ena benet kortare och det
andra längre.
Jörgen från s/y Gantika och Lars från
s/y Irene i färd med att montera
livräddningstegen.

På Lilla Kastet i Ingmarsö har det
redan funnits en hjärtstartare en tid.
TBK har haft kurser i livräddning,
vilket man kommer att fortsätta
med. Hjärtstartaren ska dock vem
som helst kunna använda. Man bryter buntbandet till dörren och tar ut
väskan, aktiverar den och så kommer
verbal instruktion om användningen.
Nu är bygglovet klart för en förmultningsanläggning. Problemet och fördröjningen har orsakats av att Värmdö
kommun ville ha en uppsamlingstank
för vätskan (urinet) som med jämna
mellanrum skulle tömmas av latrinhämtare. Kommunen har äntligen
slopat det kravet och beviljat bygglov
med infiltration av vätskan, berättade
en upprymd Anders Bengtsson (ordf.
hamn) under ett besök på Kålö. Så nu
kan vi Kålöbesökare se fram emot en
förmultningstoa på Kålö, vilket har
funnits på Ingmarsö sedan ett par år.

Idén till upprustning var klar. Virke
och övrigt material fanns på Kålö.
Så veckan före midsommar kallade
Tomas Nilsson till en extra arbetsdag. Klockan 10 var cirkelsåg och
skruvdragare i gång. Bryggdäcket på
landsidan var klart, nu återstod de två
ledade plattformarna till pontonerna.
På eftermiddagen var allt klart. Bryggan i våg och inget gung!
Dagsverket avslutades med en trevlig
fikastund runt bordet utanför stugan.
Vi som deltog på det ena eller andra
sättet tyckte att det var en mycket
trevlig arbetsdag på klubbholmen
Kålö.
Text och foto: Pekka Karlsson
Arbetsledaren Nisse och Tomas i renoveringstagen med stugbryggan på Kålö.

Text och foto Pekka Karlsson
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Mer info finns på Kappseglingssektionens flik på hemsidan, www.tralhavetsbk.se

Motorservice
Motorbyten
Drevservice
Bälgbyte
Dieselrening
Datadiagnos

Gps
Vhf
Peken
Badbryggor
Ankarspel
Bogpropellrar

08-400 206 63 info@bsmarin.se www.bsmarin.se

Kappseglingssektionen
En rapport från Kappseglingssektionen. Av säsongens fyra seglingar (6 delseglingar) har vi nu genomfört 2 seglingar (3 delseglingar).
En segling inställdes pga hårda vindar. Glädjande är att vi har med
flera deltagare från andra båtklubbar i seglingar TBK genomför.
Det sporrar och är positivt.

:
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:

Vårracet genomfördes planenligt
den 28 maj. Över 25 båtar anmälda.
Vädret var bra. Gott om vind under
större delen av seglingen men vinden dog nästan helt mot slutet, vilket
missgynnade de båtar som låg längre
bak i fältet där undertecknad befann
sig. Bland kölbåtarna vann Slaghöken
med Joakim Bergkvist, TBK, tvåa blev
Stormtrooper med Jonas Andersson,
TBK och trea blev Blueprint med Andreas Hamrin VhSS. Flerskrov vanns
av Drutten med Team Seweling/Wallmark VBK, tvåa blev Spigg med Fredrik Monfrino SSV och trea blev Flyt
med Magnus Johansson TBK.

Ingmarsö Race seglades planenligt
den 13-14 augusti. 12 båtar deltog.
Gott om vind båda dagarna gav rolig och fartfylld segling. Det förekom
mer än en broach. Slaghöken hade
otur och seglade sönder en genacker
men de såg ut att ha gott om dem
ombord. Lördagskvällen bjöd på riktigt vackert väder med kräftor i ladan mot kvällen. Kölbåtsracet vanns
av Slaghöken med Joakim Bergkvist
TBK, två blev M med Anders Lindved VGSS och trea blev Daphne med
Anders Olsson TBK. Flerskrov vanns
av en ensam deltagare: Jena med Bertil Claesson, TBK.

Ingmarsö Runt 18 juni fick tyvärr
ställas in pga hårda vindar.

Kvar är nu Kålö Höstkapp 17-18 september. Det brukar vara en populär

segling och vi ser fram emot stort
antal deltagare från TBK och andra
klubbar. Har Du inte anmält Dig så
är det hög tid.
Kappseglingssektionen ser fram emot
att träffa Dig och alla andra på Kålö.
//Kappseglingssektionen Mats Neyman
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Generellt för samtliga kurser
Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att
kursen ska genomföras.
Plats: TBK klubbhus

Ungdomskurser
TBK planerar inga speciella ungdomskurser under hösten men om
du är juniormedlem får du rabatt på
kursavgiften om du går vuxenkursen.

Vuxenkurser

Utbildningar

Båtel

12

Efter några års uppehåll anordnar vi
i höst en kurs i båtel. Avsikten med
kursen är att skapa kunskap om hur
den egna båtens elsystem fungerar.
Dessutom vänder den till dig som
äger en lite äldre båt och planerar att
bygga om och modernisera elsystemet och utöka dess kapacitet genom
att ge kunskap och tips hur man går
till väga.
Kursen behandlar frågor om elteori,
strömförsörjning, installation, båtelektronik och kyla/värme.
En kväll kommer att ägnas åt praktiskt elarbete. Inga direkta förkunskaper behövs men man bör vara en
praktisk gör-det-självare för att få ut
maximalt av innehållet.
Kursledare: Jan Brogren
Start: 10 oktober
Veckodag: måndagar
Tid: kl.19.00 – 21.30
Utbildningstillfällen: 5 inkl praktik
Planerad start under oktober.
Pris: 650 kr
Kursledare: Jan Brogren

Förarintyg
Kursen ger de grundläggande navigations och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i
skärgården. Efter genomgången kurs
genomförs en examination. Utöver
detta har vi ett praktikpass till sjöss.
Kursledare: Dag Bäckström

Start: 20 september
Veckodag: tisdagar
Tid: kl.19.00 – 21.30
Utbildningstillfällen: 10 + praktik och
examination
Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial
(800 kr för juniormedlemmar).
Praktikpass 200 kr.
Examination 450 kr.

Vuxenkurser

Kustskepparintyg

VHF

Lär dig hur man navigerar i mörker
och på öppet vatten utan tidvatten,
alltså främst Östersjön, Västkusten
och Medelhavet! Dagens moderna
sjökortsplottrar gör det lätt att ta sig
fram under svåra siktförhållanden
men det räcker inte! Som skeppare
måste man själv kunna komma fram
till den information elektroniken så
snyggt presenterar på en skärm om
tekniken av någon anledning inte
fungerar.
Examen ger också behörighet att föra
fritidsskepp d.v.s fartyg längre än 12
meter och bredare än 4 meter.
Förkunskaper: Förarintyg och praktik
Kursledare: Leif Thedvall
Start: 15 september
Veckodag: torsdagar
Tid: kl.19.00 – ca 21.30
Utbildningstillfällen:10 + praktik och
examination
Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial.
Praktikpass 200 kr.
Examination 450 kr.

Vårens
planerade kurser
Ungdomskurser
Förarintyg
Kursen ger de grundläggande navigations och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i
skärgården. Efter genomgången kurs
genomförs en examination. Utöver
detta har vi ett praktikpass till sjöss.
Ungdomarnas ålder: 12* till 20 år
*Lägsta ålder för att skriva prov för
förarintyg är att under kalenderåret
fylla lägst 12 år.

Utbildningar

Hösten 2016

Förarintyg
Kursen ger de grundläggande navigations och sjösäkerhetskunskaper ingen klarar sig utan om man ska vistas i
skärgården. Efter genomgången kurs
genomförs en examination. Utöver
detta har vi ett praktikpass till sjöss.
Utbildningstillfällen: 10 + praktik och
examination.
Denna VHF-kurs kommer, efter examination, att leda fram till behörighet
att använda VHF-telefon.

Radar
För att kunna radarnavigera i trånga
farvatten, angöra en kust och för att
säkert ta dig hem i dimma krävs särskilda kunskaper och övning.
Vi behandlar radarns principer, handhavande, inställning och tolkning av
radarbilden, metoder för radarnavigering, färdplanering och antikollision
och genomför en praktisk övning.
En kurs för dig som redan har radar
eller vill veta mer. Radarn ”ser” din
omgivning, GPS anger din position.
Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.

Utsjöskepparintyg
Fortsättningen på kustskepparintyget. Lär dig planera en långresa utmen
kontinenterna. tidvatten, utländska
sjökort, tullbestämmelser, floder och
kanaler är några av de ämnen som
ingår.
Utsjöskepparintyg är ett intyg om att
innehavaren vid prövning visat sig ha
sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering,
meteorologi, säkerhet, sjömanskap
m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg
utmed Europas kuster.
Den här kursen har vi inte haft på
vårt program förut så vi vill ha in intresseanmälningar i god tid så att vi
kan detaljplanera den.
Jan Allanius
Utbildning

Examinationer
våren 2016
Förarintyg
skärgårdsskepparen
Stefan Häggström
Anki Heidmark
Mats Jansson
Jim Almqvist
Jessica Modigh
Hanna Dorrhem
Ulrika Fundin
Lennart Andersson
Malin Wiman
Tiago Bravo Marques

Förarintyg
skärgårdsskepparen
ungdom
Erik Bromming
Olivia Jonsson
Johan Annerdal
Ted Wänerstrand
Fredrik Ahlberg
Matilda Saxer
Elias Rosén

Evelie Holmsten
Emil Moberg
Theresia Wiclander
Marcus Wicklander
Vincent Funckert
William Funcert
Simon Samnegård
Benjamin Dalenbring
Elias Dalenbring

Kustskepparintyg
Alexander Verlis
Anette Björklund Seweling
Carin Andersson
Henrique de Sousa
Johan Björklund
Lennart Fredriksson
Michael Johansson
Thomas Klang
Tommy Nilsson
Torbjörn Lindwall

Radarintyg
Håkan Wiking
Mikael Ahlberg
Silvia Lindqvist Nunes

Vhf/src intyg
Anders Linde
Anders Winberg
Andri Elfarsson
Carin Andersson
Ebba Bäckström
Johan Hedlund
Leif Mellström
Margaretha Blomquist
Peder Annerdal
Silvia Lindqvist Nunes
Trygve Segerheim
Ulf Skjäl
Anders Helgstrand
Sead Omeragic
Urban Lambertson

Anmälan görs
via TBK hemsida
tralhavetsbk.se
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Midsommar på
Ingmarsö

Årets midsommarfirande
på Ingmarsö stördes av
att väderprognosen var
lite dyster vilket gjorde
att bara 48 båtar hade
tagit sig ut till Lilla
Kastet.
Dagen inleddes med tipspromenad och förberedelser
för midsommarstången, d v s
plocka olika typer av växter
som dekoration, klä stången
och resa den.
Efter sillunch i ladan blev det dans
runt midsommarstången. Dagsaktiviteterna avslutades med femkamp och fiskdamm med godispåsar för barnen. På kvällen träffades rätt många i ladan och
umgicks över den medhavda
maten.
Seglarskolans optimister fanns på
plats och användes flitigt.
Leif Thedvall

Kräftor på Ingmarsö
Den 20/8
dukade
Sjölivskommitteén
upp för kräftfest i ladan.
Under festen där de flesta åt kräftor med tillbehör blev det en
del sång, mycket bra och det verkade vara allmänt trevligt.
Belysning fick vi från kräftlyktor som drevs av klubbens elverk
(långt bort i skogen) samt fotogenlampor och värmeljuslyktor.
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Dag och Ebba Bäckström
15
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Lite vårbilder från mastkranen i våras
FASTIGHETSMÄKLARE

Låt inte masterna ligga framme för länge – de tar plats

FASTIGHETSMÄKLARE

Men varför drar några fram sin mast och sedan låter den ligga i vägen dag efter dag, vecka efter vecka?
Bilderna tagna under två veckors tid och vissa master ligger kvar på samma plats.
16
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UPPTAGNING

Varvssektionen informerar
Upptagning och sjösättning av båtar på klubbens varv sker med hjälp
av TBKs egna subliftar. Dessa får av säkerhetsskäl enbart framföras av
funktionärer som fått utbildning i att handha dem.
Båtägarna ansvarar för att vaggor och bockar för båtarnas uppställning är i fullgott skick och anpassade för en smidig och säker hantering
med dessa subliftar.

Båtägare ansvarar vidare för att regler
och bestämmelser angivna i Varvsordningen (se klubbens hemsida) följs.

Inför upptagningen kom ihåg
att:
Demontera logg och ersätt med
blindplugg! Det främre lyftslinget rör
sig ofta vid transport. Modern fartlogg kan enkelt ersättas med blindplugg. Det är dessutom billigare för
dig som båtägare.
Håll rent kring vaggan, det innebär
även att sly/vass m.m. skall röjas
undan så att subliftförare och klubbmedlemmar som hjälper till kan jobba kring båten på ett tillfredställande
sätt.
Smörj muttrar. Ha skiftnyckeln nära.
Sidostöttor skall vara väl nedskruvad
och ev främre kryss stag borttaget.
Upptagningstiden är ungefärlig.
Turordningslistan skall ses som en
18

planering av i vilken ordning båtarna skall lyftas. Vissa justeringar kan
komma att ske för att utnyttja de olika subliftarna på bästa sätt. Följ slip
basens instruktioner.
Har du masten på krävs extra stöttor, följ instruktionerna angivna i
varvsordningen.
Märk vaggan tydligt på styrbords
främre stötta med ägarnamn, medlems och telefon nummer.
Mast som lägges i mastskjul märkes
med ägarnamn och medlems nummer.
Avfall
Kommunen och TBK har ett antal
miljöstationer. Lämna allt miljöskadligt avfall i första hand vid Kommunens miljöstationer. I Åkersberga
finns dessa vid OK, Statoil längs
276:an och Brännbacken norr om
Åkersberga.

Exempel på miljöskadligt avfall:
Spillolja, kemikalier, båtbatterier,
gamla färgburkar, flaskor, penslar och
trasor med rester av lösningsmedel
Batterier kan du även lämna till den
du köpt det nya batteriet av.
I andra hand utnyttjas TBKs miljöstation Det kostar pengar för TBK att
bli av med avfallet.
Gamla presenningar får ej lämnas
vare sig inom varvsområdet eller i/vid
avfallscontainern vid miljöstation.
Vänd dig i första hand till Brännbacken.
Upptagnings och sjösättningsavgift
ingår i grundavgiften för varvsplats
under ordinarie dagar. För sjösättning eller upptagning utanför ordinarie dagar tillkommer en extra avgift
beslutad av årsmötet.
Trevlig och säker upptagning
VARVSEKTIONEN

Ordinarie torrsättningsdagar hösten 2016
Vecka 36
lördag 10/9
Vecka 37
torsdag 15/9
lördag 17/9
söndag 18/9
Vecka 38
torsdag 22/9
lördag 24/9
söndag 25/9

Vecka 39
torsdag 29/9
lördag 1/10
söndag 2/10

Vecka 41
torsdag 13/10
lördag 15/10
söndag 16/10

Vecka 40
torsdag 6/10
lördag 8/10
söndag 9/10

Vecka 42
torsdag 20/10
lördag 22/10
söndag 23/10

Bokningar görs som vanligt på klubbens hemsida.
					

Varvsektionen
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Skall du sälja din bostad?
10% till medlemmar!
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Udda boplatser!

Sommargäst hos grannbåten.

Vi känner till de bästa lägena, skolorna, stränderna, tennisbanorna och friluftsområdena.
Vi har trampat alla gator, vägar och stigar. Vi känner Österåkersborna och ni känner oss.
Vi har sålt era grannars hus och lockat hit nya lekkamrater till era barn. Och ju mer vi
vet, desto bättre affär. För både köpare och säljare.

Och en sommargäst i mitt båthus.

Även Lundbergaren på varvet fick besök tillika
körförbud under några veckor.

FOTOTÄVLINGEN:
Vi ger er några veckor till att skicka in bra/roliga/trevliga/fartiga bilder med anknytning till TBK eller båtlivet.
Bra bilder gör tidningen trevlig och dessutom behöver Susan (layoutaren) en bra bild till framsidan så hon
”kommer igång”. Om hon inte har en bra framsida blir resten av tidningen tråkig.
Skicka till redaktionen tack.

Vi erbjuder alla medlemmar i TBK 10% rabatt på ordinarie
mäklararvode. Erbjudandet gäller tom 30 nov 2016. Kontakta
oss så berättar vi hur du kan göra ditt livs bästa bostadsaffär.
Välkomna!

Mäklarringen Österåker
Telefon: 08-587 609 00
Mejl: osteraker@maklarringen.se
21

lyckan var fullständig. Den räckte till i ett fiskeförbud ända fram till målet i
mat, lunch och middag under en hel Rodney Bay.
MEDLEMSTIDNING
2016
vecka.KANALEN
Det blev– till
slut lite tråkigt TBK
med– NR 3 Matlagningen
i ett ständigt rullande
så mycket fisk i kylen. Det resulterade skepp kräver mycket planering. Ibland

Läs mer om hur det är att
segla i Västindien på
www.corona-aq.blogspot.com.

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 3 2016

!
TIPSEGET
BÅTKORT
För att du ska få så bra hjälp som möjligt av polisen vid sjöräddningslarm
eller om din båt blir stulen så är det viktigt att du har korrekta uppgifter
om din båt tillhands. Fyll i dina samlade uppgifter och förvara sen kortet
tillgängligt men inte i båten. Fotografera gärna din båt.
Läs mer på www.larmtjanst.se
Polisen når du dygnet runt på 114 14
Vid pågående brott, ring 112
Larmtjänst tipstelefon 020-325 325

Plats för fotografi på båten
23

Drömmer du
om en ny båt?
Välkommen till oss på ditt lokala bankkontor
och berätta om dina båtdrömmar.
Hos oss hittar du alla banktjänster och ett
äkta engagemang. Vi ser över din vardagsekonomi och diskuterar nya lösningar.
Åkersberga Centrum
08–544 102 00

22
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Protokollsutdrag

Styrelsemöte
nr 5 2016-04-11

En ny C55 håller på att köpas in; kostar ca 125000 med nya
segel och trailer.
Seglarskolan har bra beläggning.

”Skuttbilen” börjar bli väl dålig. Diskuterades att köpa en ny.

Ekonomin ser fortsatt bra ut och vi har bra likviditet.

Varv

Sektionsmöte avhölls 31/3. Tyvärr var klubblokalen dubbelbokad men det löste sig ändå. I stort sett alla var närvarande.
Ny sekreterare är Magnus Rådström. Övriga nya är Fredrik
Ohlin, Anders Svensson samt Christer Fagerhäll.
Subliftarna är klara inför sjösättning. Oranga skyltar har införskaffats för att förvarna övriga intressenter att sjösättning
pågår
Hamn

Nya bryggorna är på plats. De gamla ligger utanför slipfickan.
Ev kan några delas som sedan kan användas som nockbryggor
på befintliga bryggor.
Avseende toatömningsstationen i Säterfjärden verkar en lösning närma sig där alla berörda parter är nöjda.

Skattmästaren
Vändvägen

Snickare har besiktigat taket och konstaterat att takstolarna
är ok.
Huset används mycket av seglarskolan; ibland med upp till 40
personer. Det använd för utbildning, matlagning, väderskydd
samt verkstad. Önskemål finns också om toalett, förvaringsbod vid bryggan och en sjösättningsramp.
Reningsverket

Nuvarande verksamhet avvecklas 2020. Diskuterades fortsatt
strategi gentemot kommunen.
Örsholmen

En ö lämplig som uthamn är till salu. Uppdrogs åt Göran
Lingvall att ta fram förslag på ev finansiering.

Hamnmöte hålls torsdagen den 13 april.

Styrelsemöte nr 7 (extramöte)

Uppstartsmöte Kålö på gång. Konstateras att en toalösning
behövs.

Mötet föranlett av att Örsholmen är till salu

Beslut

Uppdrogs åt Christian Claesson och Christer Schön att ta
fram förslag på bättre belysning på varvet och även WiFi på
bryggorna
Uppdrogs åt Gunnar Lundell tillsammans med Christer Fagerhäll driva projektet Vändvägen och ta fram förslag på åtgärder. Beslöts också att vidta tillfälliga åtgärder för att stoppa
förfallet.
nr 6 2016-05-09
Kansli

Uppdrogs åt Gunnar Lundell att skaffa en bättre bil till TBK.
Önskemål är fyrhjulsdrift, flak samt stor hytt.

Besiktning av ön gav vid handen att ön är tillräckligt bra för
TBK ändamål med undantag för hamnen. Det behövs en
ordentlig utbyggnad för att medlemmarnas och gästers båtar
skall få plats.
Beslöts att extra föreningsmöte enl stadgarnas 23 paragraf
skall avhållas15/6 kl 1900 i klubbhuset. Kallelse tas fram av
Anders Bengtsson och kommuniceras till styrelsens medlemmar för yttrande och godkänande. Utsändning till medlemmarna senast 6/6.
nr 8 2016-08-15
Varv

Bokningarna börjar strömma in inför höstens upptagningar.
Varvsutrustningen bedöms vara i gott skick.

Varv

Arbetet på markområdet mellan mastskjul och mastkran kommer att påbörjas så snart tillstånd inkommit från kommunen.
Gunnar Lundell uppdrogs att inhämta sådant tillstånd.

Den nya subliften är trasig (fabrikationsfel). Klar på torsdag.

Hamn

Den 22/5 är sista dagen för sjösättning.

Avtalet är klart mellan TBK och Österskärs villaägareförening samt Perstorp avseendetömningsstationen i Sätterfjärden.
Margretelund är inte intresserade för närvarande.

Förlängningen av Båthamnsvägen är asfalterad Bk 2

Förslag finns att öka ytan för mastplanen.
Uppdrogs åt Christian Claesson att utarbeta förslag samt inhämta kommunens tillstånd.

Fullservicevarvet för fritidsbåten!
08-540 271 10

Nu ungdomsordförande tillträder inom kort.

Gunnar Lundell informerade om att hemsidan numera ligger
på ett nytt webhotell.
Tydligare regler för bokning av klubbhuset efterlyses.

Björnhammarvarvet AB

Klubb

Hamn

Det är problem med elleverans till bryggor; främst brygga 1.
Vi har bytt några fler y-bommar; trots detta håller vi budget.
Avtalsskrivningen avseende Säterfjärden nästan klart.
Det börjar bli problem med vattendjupet utanför slipfickan.
Muddring behövs inom kort.

Inventering av ”tomma” bryggplatser kommer att ske. Diskuterades om uppvisande av försäkringsbrev ska vara ett krav för
innehav av bryggplats samt om båtarna ska märkas på något
sätt. Uppdrogs åt Anders Bengtsson att utreda kostnader för
”klistermärken” för märkning av båtar dels för att de är försäkrade; dels för att betalning av plats skett.
Muddring har skett vid toatömningsstationen i kanalmynningen.
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Kampanjerbjudande från Nordens största butikskedja för båttillbehör!

Kampanjer

bjudande från

HÖSTKAMPA

GÄLL ER T
O M 11 OKTO
BER

SMARTA NY

2016

Nordens störst
a butikskedja

#2

KAMPANJ

Välkommen!

6990:-

625:-

Art: 39020

Art: 39040

UIP KLASS

Typ II
KAMPANJ

ET

Art: 38480

4HK

DIESELVÄRM
ARE
CALAER 2KW
+ MARIN

SATS 12V

H1100-1550

BOGPROPELL
7-11,5m
ER EnkElt
montagE
VETUS 4HK,
45KP mEd nya 125mm
tunnEln

KAMPANJ

Ord: 1195:-

1095:-

A 6m
KAMPANJ!

Art: 75471

Ord: 2 395:-

Ord: 1 695:-

BÅTBOCK
Art: 6567
TYRESÖBOCK
EN TYP II
Besök våra
butiker eller

1885:Art: 75500

BÅTSTÖTTA
RED DUTY
A-TÄCKSTÄL
SEGELBÅT
LNING
vår hemsid
Red Duty
a www.seasea.
se för att se
alla våra aktuell
a kampanjprise

r!

PRANIS
GAR TI
7995:-

PRIS
GARANTI
9990:-

Ord: 8 995:-

Art: 38480

KAMPANJ

Art: 39020

4HK

319:-

Art: 39040

Ord: 345:-

LÅSKÄTTING SAFEQUIP KLASS 3

4-5m
KAMPANJ!

Typ II
KAMPANJ

Ord: 2 995

Ord: 1195:-

Art: 46170

7-11,5m

DIESELVÄRMARE
BOGPROPELLER EnkElt montagE
mEd nya 125mm
CALAER 2KW + MARINSATS 12V VETUS 4HK, 45KP
tunnEln

H1100-1550

1095::-

Art: 6567

BÅTSTÖTTA
RED DUTY SEGELBÅT

Ordf; Tom Rotsman och Gunnar Lundell deltog. Mötet hade
tillkommit på TBK initiativ för att påtala vissa brister i til�lämpningen av gällande Samarbetsavtal samt att påtala behovet av att Österåkers kommun behåller markområdet vi reningsverket för båtlivets framtida behov.
PM överlämnades i båda frågorna.
Örsholmen

Förhandsbesked om bygglov för bryggor är begärt hos Värmdö Kommun. Ansökan om dispens från strandskyddet lämnas
denna vecka.
Många positiva reaktioner har inkommit från medlemmar.
Skrivelser

Bygglov erhållits avseende toalett på Kålö
Blå Vågen-stipendiet: Beslöts att TBK inte deltar (i år heller)
Enkät från SBU kommer att besvaras.

1885::-

Ord: 1 695

Ord: 2 395

Art: 75500

Art: 75471

BÅTBOCK
TYRESÖBOCKEN TYP II

Möte med kommunalrådet Mattias Lindow juni i klubbhuset

A 6m
KAMPANJ!

KAMPANJ

1095:-

2295::-

PRO

PRIS

GARANTI

7995:-

Ord: 8 995:-

Art: 46170

3

1095:-

I BUTIKEN!
TÄCKSTÄLLN
ING
Art: 75440
EASYTEC KOMPL
ETT
MED PRESE
NNING 240GR
/M²
TILLSAMMAN
S GÖR VI BÅTLIV

Ord: 10 990:-

TÄCKSTÄLLNING
Art: 75440
EASYTEC KOMPLETT
MED PRESENNING 240GR/M²

DANDE!

PRIS

GARANTI

9990:-

Ord: 10 990:-

319:-

LÅSKÄTTING
SAFEQ

4-5m
KAMPANJ!

2295:-

KAMPANJ

HÄNGLÅS
SAFEQUIP 504T KLASS 3

KAMPANJ

Ord: 345:-

3

Ord: 2 995:-

BREDAST SORTIMENT! BÄST ERBJUDANDE!
HÖSTPRODUKTER

229:-

FLYTOVERAL
L
BALTIC POLAR / SKOTEROVERALL

MPANJERB
JU

KAMPANJ

229:-

Art:
: 259:Ord26600

- 74584

Art: 18238

LINSET 34M
MED BLÅSA
FÖR
HUMMERFISK
E CARAPAX

SIDORS KA

BREDAST SORT
IMENT! BÄST
HÖSTPROD
ERBJUDAN
UKTER
DE!

Ekonomin

Ord: 2195:-

16 SIDORS
KAMPANJBILAGA
Ord: 259:-

Ordf och Gunnar Lundell har deltagit i kommunens Båtsamverkansmöte i våras. Visst underlag från detta möte har
inkommit; beslöts att detta kommuniceras till medlemmarna
bl i Kanalen och hemsidan

1495:-

Linset Gul

Art: 18254

HUMMERTIN
A FRITID 1
CARAPAX

SEASEAS 16

Konstaterades att Ingmarsö Race genomförts i helgen. Diskuterades regler för sen avbokning till seglarskolans kurser.

CYKEL

Art: 74580

NORTHLIFT
LINDRAGARE
LH200

Båtsamverkan

KAMPANJ

Ord. 675:-

Art: 18200

GÄLLER T O M 11 OKTOBER 2016

FÄLLBAR EL

199:-

Klubbsektionen

Klubbens ekonomiska situation ser fortsatt bra ut.

Art: 80225

PRIS

KAMPANJ!

MOTOR

Ord: 7 995:-

DEN!

PRIS

GARANTI

250W

6990:-

HELA VÄRL

BREDAST SORT
IMENT! BÄST
BURFISKE
ERBJUDAN
VÄST- & OSTK
DE!
UST

HÖSTKAMPANJ #2

r!

HÖST

NJ #1

HETER FRÅN

Vi på SeaSe
a jobbar året
runt och över
krävs för att
kunna erbjud
hela världe
n för att utveck
och tillsam
a de smarta
mans med
ste lösning
våra
arna och bästa la vårt sortiment. Det
Vi vill tipsa
är det som
om vår nyhet kunder gör vi båtlivet
erbjudanden
enklare och
en smart fällbar
a. Vi älskar
roligare.
det vi gör
elcykel. Den
har 6 växlar
och väger endast
22 kg.

HÄNGLÅS
SAFEQUIP
504T KLASS

för båttillbehö

A-TÄCKSTÄLLNING
Red Duty

3x5m

KAMPANJ!

KAMPANJ

Ord: 375:-

Ord: 7 99

295:-

250W

69905:-:-

KAMPANJ

MOTOR

1495:-:Ord: 2195

Art: 75048

Art: 75410

Art: 75049

4x5m

Art: 75050

5x7m

Art: 75052

Art: 75054

6x8m

6x10m

Art: 75056

8x12m

KAMPANJ!

KAMPANJ!

KAMPANJ!

KAMPANJ!

KAMPANJ!

Ord: 495:-

Ord: 875:-

Ord: 1 050

Ord: 1 295

Ord: 1 950

395:-

595:-

785:-:-

Art: 74580 - 74584

985:-:- 1585::-

PRESENNING MICROFLEX PRO 250G/M²

Art: 80225

FÄLLBAR EL CYKEL

SeaSea Åkersberga, Sågvägen 16, akersberga@seasea.se, Tel 08-540 850 90
TILLSAMMANS GÖR VI BÅTLIVET

Besök våra butiker eller vår hemsida www.seasea.se för att se alla våra aktuella kampanjpriser!

Beslöts att höstmötet äger rum 2016-11-16. Sekr tar fram
tidsplan för förarbetet.

Nya medlemmar
5888
5890
5886
5887
5891
5893
5889
5894
5892
5900
5903
5898
5895
5904
5899
5901
45901
5896
5897
5902
5880
5885
45885
5883
35884
5876
5878
5877
5879
5881
5875

Andreas Asplund
Per Browall
Leif Muhr
Peter Kalmér
Magnus Svan
Gustav Sjöqvist
Lars Skelderholm
Joakim Hasselgren
Erik Yström
Knut Ander
David Berg
Patrik Orvefalk
Roger Bergman
Staffan Trotzig
Jens Gyllenberg Albrektsson
Åsa Claar
Björn Ekeblom
Roger Olsson
Fredrik Fredriksson
Kim Jundén
Malin Hallberg
Joakim Wånggren
Mikaela Kurtson Bellman
Niklas Löfgren
Gustav Arvidsson
Joakim Lyder
Magnus Stendrake
Jimmy Cyréus
Susanne Jarl
Grzesica Wojciech
Mats Östlund

Medlemmar som begärt utträde

FLYTOVERALL / SKOTEROVERALL
BALTIC POLAR

www.seasea.se

Övrigt

Bevaknings AB Prevendo
telefon 08-540 251 00
www.prevendo.se

5499
4764
1092
3224
4955
44955
102
35842
3180
4973
654

Christer Sehlin
Jonas Falk
Bill Thelander
Anders Spångberg
Mogens Kraght
Lena Kraght
Jan Björkman
Freja Törnquist
Thomas Lettermark
Bo Lilja
Krister Andersson
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fram till 1950 fanns inga anlagda ham- hjälp för uppdragningen hade man
nar. Förutom Lauterhorn eller Hårne någon form av spel (gangospel) se bild.
– MEDLEMSTIDNING
TBK – NR
3 länningarna
2016
Vid
hade man ofta bodar
byggdesKANALEN
1959–1960
på privat initiativ
en anlagd hamn vid Feifang. De flesta med verktyg och redskap och om län-

se många båtar uppdragna efter stranden när man seglar längs kusten från
t ex Lickershamn upp mot Kappelshamnsviken.
➤

då fisken leker på grundvallen. Tvåmänningen användes för sillfisket och
senare även flundrafisket. För torskfisket användes enmänningen som då roddes nära grundvallen där pilkningen av
torsken skedde. Viktigt område för
detta var det vi nu kallar Digerhuvud
• Reparationer & renoveringar
• Effektområde 20–1200 hk i 38 olika modeller
(raukområdet). Det heter egentligen
Bjärge. Här, mellan Lauter och Helgu• Motorinstallationer
• 20 till 87 hk finns med S-drev
mannen,
då 35 definierade
plat• Erbjuder produkter
med fanns
hög kvalitet
från
• Propellerberäkningar, propellrar, axlar, lager
ser
som
orientering
för
torskfiskarna.
välkända leverantörer
& aquadrive
Höstfisket måste ske på djupa vatten
• Vi utför även spridarservice
på kusten.
er dieselmotor
• Hög servicenivå före, under och efter en affär
och långt ut från
För detta krävdes större båtar dvs tremänningar och
med övernattning ombord på båten
som under natten drev ute till havs vid
garnen.
Yrkesfisket kom först i slutet av 40Tremänningen ”Jante”, byggd 1984 från Ar. Precis angjort Jauvika.
talet med större båtar, kuttrar och trålare, som även medförde krav på större
Lauters gamla fiskeläge. Fram till 1940 hamnar. Innan fisket började gå till➤ Fisket
Båtmest
& Maskintjänst
strömming (som mest baka fanns vi Jauvik ca 23 laxkuttrar
Husbehovsfisket har sedan lång tid fiskades det
Ivarsson senare även
och hamnen var Fårös största med 33
och 30-talet)
varit viktigt som grund för försörjning. under 20-Lennart
Sågvägen
24
S.
184
40
Åkersberga
För att klara vinterperioden saltades flundra samt en del torsk; sedan på 40- strandbodar. När den nya hamnen vid
Tel/Fax 08-540 877 30. Mobil 070-719 63 86
talet började även en del laxfiske. Lax- Hårne (nuvarande Lauterhorn) blev
både strömming och flundra in, recepinfo@batomaskintjanst.se www.batomaskintjanst.se
tet var en tunna salt till två tunnor fisk fisket ökade starkt under 40-talet till klar 1951 hade dock fisket med dessa
vilket var en normal vinterranson för som mest i slutet av 50-talet. Vårfiske större båtar försvunnit. Salteriet fören familj/gård. Ett salteri fanns t ex vid kunde ske med en- och tvåmänningar svann efter andra världskriget då kyl

Arbeta på Seglarskolan.
Vi ses i sommar!
Anna
KANALEN – MEDLEMSTIDNING
TBK Carbell
– NR 3 2016

MARINDIESLAR SOM KLARAR
MORGONDAGENS HÅRDA MILJÖKRAV

MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

• Bensin o.• dieselmotorer,
Bensin o. dieselmotorer,
Avgaslimpor
• Helservice• Helservice
• Vinterplatser
till V8:or
• Vinterplatser
- Vi kommer till
Er!kommer till Er! 5.70 0 :- Vi
Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Service båt/bil 070-372 32 22 • Box 17, 184 21 Åkersberga
E-post: info@mobilmarin.com • www.mobilmarin.com

13

Du kanske inte ska släppa oss
lös på din båt, men när det
gäller bilen har vi
levererat kvalité
sedan 1984.
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GÖR TBK:S SPORTSLIGA
VERKSAMHET EN TJÄNST.
FÖRSÄKRA DIN BÅT HOS ALANDIA.
NÄR DU FÖRSÄKRAR DIN BÅT HOS ALANDIA GÅR DET PENGAR TILLBAKA TILL KLUBBENS IDROTTSLIGA
& SPORTSLIGA VERKSAMHETER, DET VINNER VI ALLA PÅ. RING OSS GÄRNA SÅ TAR VI FRAM EN OFFERT
TILL DIN BÅT. KOM IHÅG ATT UPPGE DITT MEDLEMSNUMMER I TRÄLHAVETS BÅTKLUBB.
SOM NORDENS LEDANDE SJÖFÖRSÄKRARE VÄRDESÄTTER VI DIN BÅT LIKA HÖGT SOM DU. RING OSS PÅ 08- 630 02 45
ELLER BESÖK ALANDIA.SE / BÅT. VI FINNS NÄRA DIG I VIGGBYHOLM. VÄLKOMMEN!

promotor åkersberga
©

Välkommen till en
riktigt bra bilverkstad.
28

12

4UBUJPOTWÄHFO
5FMď
XXXQSPNPUPSOV

PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938.

212x143 Alandia_TBK.indd 1

2015-11-11 16:39
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Protokollsutdrag
Styrelsemöte 4 november
– 2013/11
1.
2.

– CF har förslag på modell till

140113
TANDHAVERI?
– TR & CF träffar kommunen ang

Vändvägsavtal & toatömninganläggHjälpen är nära:
ning
Din TBK-tandläkare mitt i centrum.

– Ett nytt möte med fokus på strategifrågor planeras till Jan–Feb 2014.
Är du TBK-medlem:
3.
första undersökningen 350 kr.– Medlemsförändring: Okt–nov
4. Beslutas att projekt Säkerhetsbåt & +16/–11
Dessutom: 10%
rabatt
all behandling!
förvaringsanläggning
utökas
till på
250’
enligt redovisad plan. Projektet leds av 5. KANSLI
Björn Nordbeck underVälkommen.
styrning av AO. –
– Planer finns klara för iordningställ5.
ning av framsidan

Styrelsemöte 11 november
– 2013/12

6. VARV
– Alla båtar uppe – 2 subliftar konserverade och klara för vintern
1.
– Torrsättningen har fungerat bra
i stort – sammanfattas senare
2.
– Subliftförare finns
– Underhållskunninga – underbeman3.
nade – svag länk – nyrekrytering pågår
4. STYRELSENLeg Tandläkare Lars Runstad– Dokumentationsarbetet ska styras
– SMBF har bekräftat vårt utträde. upp – Riskanalyser ska göras och rutiStorängstorget 19, Åkersberga. Tel 08-120 580 00.
SRBF startar upp 140101
ner ska sättas på pränt genom enkla
– Höstmötet – Rislars.runstad@gmail.com
& Ros om Brogrens arbetsbeskrivningar.
förslag på höstmötet
– Gunnar redovisar försäkrings– mkt positivt till poängsystem för status – Vad gäller om något händer i
klubbarbete
klubbens båthantering?

AKTERN – anekdoter från sjölivet – skriv du också!

Illustration: Anna Westin

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 3 2016

7. HAMN
Kålö: – 20 personer jobbade den 2 november (stängningshelg).
Ingmarsö – Ny arbetsgrupp igång
Runöhamn – ny brygga på gång –
platsfördelning inte klar – klubbarbete
för samtliga som har plats idag.
Sätra & Tuna – Jollecenter – Lindholmsviken – Vintervila
8. KLUBB
Kappsegling –
Fest – Julgransplundring planeras
Sjöliv –
Seglarskolan –Faddersystem för samtliga båtar planeras
Team Ungdom – ”Ny” säkerhetsbåt
har införskaffats. Beg Nautica 20, dubbelbottnad RIB inkl 30-vagn. Delar anläggningsbidraget har betalats ut och
ett förvaringssystem under tak är under
uppbyggnad.
9. EKONOMILäget: ”Ser bra ut”
10.
11.

Så går det när man ska (g)länsa...
Här ska vi ju berätta om våra
misstag. När jag funderar själv
kommer jag inte ihåg ett enda
fel. Kan det vara så eller är det så
att man förtränger dem eller vill
vi inte erkänna våra egna dumheter? I brist på egna fadäser kan
man ju gotta sig i andras. Här en
händelse för många år sedan.

Ute på båtklubben låg vi ett antal normalstora båtar och en ny lite
större. Ombord en man i sina bästa
år med kvinnligt sällskap. När det
var dags att kasta loss ville han visa
att han minsann var en cool seglare
så han hissade sina stora segel i hamnen. Det var ju frånlandsvind – och
ganska kraftig. Seglen kom upp och
han lossade i fören. Båten föll av och
fick vind i storen och hann få upp lite

fart när det blev tvärstopp. Av någon
anledning hade han lagt och glömt en
spring som nu satt som en fiolsträng.
Bryggans stolpe blev lite knäckt och
likaså kaptenens självförtroende.
Gunnar Schrewelius

Boka in Höstmötet den 16 nov!
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TRÄLHAVETS
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 18
184 40 Åkersberga

ROSLAGENS-MARINCENTER.se

ROSLAGENS
600 m båttillbehör & service
MARINCENTER
2

est. 1984

Segel & rigg Kapell & dynor Kanoter & kajaker

Båtar & motorer Båtsnickeri Förankring Flytbryggor Vinterförvaring

VI
HAR
ALLT
FÖR
DIN förankring
Moorsafe för säkrare
BÅT
&
FRITID
PÅ
SJÖN

Åkersberga
Centrum

Roslagens
Marincenter

Trälhavets
båtklubb

®

Åkers kanal

Margretelund

Moorsafe boj
med rostfri ten

Använd kätting
eller bojlina
ca. 2 ggr.
vattendjupet.

Mooringens patenterade konstruktion, med griptänderna i bakkant, greppar alltid mot sjöbotten
och gräver ner sig vid belastning och sjögång.

Allt för din båt
Fly
t

avi

n

n

äge

Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp
till 4 gånger större hållkraft än andra förankringsringar som har griptänder i framkant.
Med Mooringen uppnås således önskad förankringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Vid belastning
och sjögång lyfts
Mooringen i framkant, men griptänderna i bakkant greppar alltid
och gräver ner sig i sjöbotten.

ke

gev

SMART !

Svinninge
Marina

Gransegel
www.gransegel.se

Vikt på land
(kg)

Vikt i sjön
(kg)

370
560
850
1400

200
300
450
750

Mooringen levereras i 4 delar
och monteras enkelt
med 4 st.
medföljande
bultar.

t Segel & rigg

Vid mycket hårda bottenytor
rekommenderas att använda
storleken större Mooring
Båt - deplacement i ton

Trälhavet

Välkommen till oss med bil, båt eller tåg

Rek.
Priser

V
ga arm
lva de

ÖKA SEGLINGSGLÄDJEN!

Motsvarande vikt
för Mooringar med
griptänder i bakkant
som kan gräva ner
sig i sjöbotten
(kg)

Österskär

Svinningeviken

600 m2 båttillbehör
Av försäkringsbolag
rekommenderade
bojtyngder av betong
vid fast förtöjning

Sätterfjärden

n
Tu

Mooringen, med griptänderna i bakkant, innebär
att relativt kort kätting eller bojlina, ca.2 ggr.
vattendjupet, kan användas vid bojförankring.

nin

ina

n
Svi

vi d b o j
bo j
l

Moorflex ryckdämpare ökar
säkerheten och
minskar belastningen.
Får ej släpa mot
sjöbotten.

Skyddat läge
Utsatt
läge
Nytillverkning
och
reparationer av
1 ton
3 ton
6 ton
10 ton

Mooringen 25
Mooringen 40
Mooringen 55
Mooringen 70

0,2-0,5 ton
1,0-1,5 ton
2,0-3,0 ton
4,0-5,0 ton

1800
2500
3000
3500

• Kapell • Dynor • Sprayhoods
ÖSTERÅKERS KAPELLMAKERI

Mont. alt. 1 för boj- och
bryggförankring vid
olika bottenytor.

Mont. alt. 2 för bryggförankring

Även för
svajbojar.

Moorsafe ankare, överlägsen

hållkraft även vid hårda sandoch lerbottnar.

t Kapell & dynor

Se video, www.moorsafe.com Pris från 4.000 kr.

Roslagens Marincenter AB, Moorsafe AB
tornblom.stefan@gmail.com
Båthamnsvägen 1, SE-184 40 Åkersberga
Tel: +46 8 540 650 50 Mail: moorsafe@gmail.com
www.roslagens-marincenter.se l www.moorsafe.com

www.jetfloat.nu

t Kanoter & kajaker

Håkan Jansson • 070- 811
60sedimentbotten.
21 • info@osterakerskapellmakeri.se
vid mjuk

(Bojlina 2 ggr. vattendjupet.)

Använd lina med
Moorflex, eller
kätting minst
3 ggr. vattendjupet.

Moorflex ryckdämpare för lina och kätting.

MOORSAFE
Rekommenderas alltid vid utsatta lägen.
Vikt 2,8 kg, fjädrar 600 mm, rek.pris 1.950 kr.

t Flytbryggor & förankring

Köp våra effektiva förankringar hos
Se video,
www.moorsafe.com
den lokala
-butiken.

t Båtar & motorer

simon@bbsnickeri.se

t Vinterförvaring
Öppet a
dagar – hlla
e
sommare la
n
Va

rd 9
Lörd-Sönd -18
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BÅTTILLBEHÖR & PRESENTER • Båthamnsbutiken i Roslagens Marincenter • Båthamnsvägen 1 • www.bathamnsbutiken.se • Tel 08-540 212 10

est. 1984

Utökat sortiment:

Båthamnsvägen 1, Åkersberga
www.roslagens-marincenter.se

ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR:

