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Mäklarringen
kan Österåker.
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.
Vi erbjuder heltäckande servicepaket där vi
förenklar genom att ta hand om försäljning,
städning, lån, försäkringar, besiktning och flytt.
Och eftersom att vi är med i en kedja är vi stora
när det behövs och lokalt mindre, nära och
trevliga mest hela tiden.
Välkommen.

08-587609 00 www.maklarringen.se
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Sommar, sommar,
sommar!
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Nu är sommaren äntligen här igen med sol och värme. Vi måste ju vara
optimister när vi nu ägnar oss åt båtliv. Visst kommer sommaren att bli
betydligt bättre än i fjol!? Båtarna är nu sjösatta och ligger vid våra bryggor och bara väntar att få komma ut på Trälhavet för vidare färder längre
ut längs våra kuster.
TBK har nu sagt upp hyresavtalet för kansliet och vi hyr bara där till
och med detta årets utgång. Vi räknar med att vårt nya klubbhus skall vara
på Runö varv till hösten. Det kommer att bli ett så kallat modulhus och
skall ligga utmed staketet mot vägen. När detta skrives är ansökan om
bygglov inlämnad. Det vi söker är ett tillfälligt bygglov, då vi i överensstämmelse med kommunens önskemål kommer att ha en byggnad som är
flyttbar i framtiden, när varvet skall flytta till annan mark. Det känns
verkligen skönt och härligt att TBK, som är en av landets större båtklubbar, äntligen får ett klubbhus. Björn Nordbeck, som fått styrelsens uppdrag att hålla i detta projekt, kommer att närmare beskriva byggnaden i en
artikel i Kanalen.
Årsmötet gick av stapeln i slutet av mars. Protokollet finns på klubbens
hemsida och i detta nummer av Kanalen.
Mötet bestämde bl.a. att avgiften för utebliven inställelse till bevakningen höjs till 1500 kronor i likhet med de flesta andra båtklubbar i vår
närhet. Bevakningen är viktig, vi har haft ytterst få ovälkomna påhälsningar i våra båtar både på land och vid bryggorna.
Även i år kommer vi att ha ett höstmöte. Detta möte är av en mer informativ karaktär och inte så formellt som årsmötet. Tid kommer att meddelas i höstnumret av Kanalen liksom på vår hemsida. Den 18 oktober är det
dags för ”festernas fest”, dvs Jubileumsfesten. Se kommande annonser
och boka in i din kalender.
Varvet på Kungsängen kommer att avvecklas i och med årets sjösättning av båtarna. Sannolikt kommer vi tillfälligt att enbart ha trailerbåtar
där. Slipfickan kommer efter sjösättningarna att stängas av, då den är i
stort behov av upprustning, vilket vi inte ämnar kosta på den. Kommunen
kommer förhoppningsvis i sommar att flytta över mastskjul, mastkranar och
de av våra byggnader vi vill ha över till Runö-sidan. Kommunen kommer
också enligt överenskommelse att uppföra en ”Friggebod” vid kajen på
Runö. Denna är tänkt att användas som någon form av hamnkontor.
Jag hoppas också att ni tar er möjligheten att närvara vid klubbens
sommaraktiveter, midsommarfirandet på Kålö och Lilla Kastet, Ingmarsö.
Klubbens olika seglingar, såsom onsdagsseglingarna, Ingmarsö-race,
Kålö-race med flera.
En navigationstävling kommer också att anordnas ut till Ingmarsö
liksom kräftskiva.
Vi har fått byggnadstillstånd för en förlängning av bryggan på Runö, där vi tänker placera
flerskrovsbåtar då djupet är mycket begränsat.
Önskar er nu alla en riktigt skön och härlig
båtsommar. Ta det lugnt där ute!

TRÄLHAVETS BÅTKLUBB

Anders Berlin

3

kanalen nr 2-08 so?n:kanalen nr 1-06 5

08-05-23

12.32

Sida 4

Årsmötesprotokoll
75 medlemmar deltog i mötet.

och resultat- och balansräkningen, dels att
dessa handlingar skall fogas till protokollet.

MÖTETS ÖPPNANDE
TBKs ordförande Anders Berlin hälsade
alla välkommen och förklarade årsmötet
öppnat.
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Kallelse till årsmöte skall ske senast 14
dagar innan mötet. Årsmötet ansåg att
utlysning skett på rätt sätt.
2. Godkännande av fullmakter
Två fullmakter presenterades och godkändes.
3. Fastställande av dagordningen
Den med Kanalen utsända dagordningen
fastställdes att gälla för mötet.
Under övriga frågor anmäldes fem orienteringspunkter: klubbhuset, kompispriset,
hedersmedlem, resultat av fototävlingen
samt underhålls- och investeringsavgift.
4. Val av ordförande samt sekreterare
för mötet
Till mötesordförande valdes Sven Hugosson till sekreterare Alf Eriksson.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, vilka jämte mötesordföranden
skall justera årsmötets protokoll
Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Sune Larsson och Tommy Tegge.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt
resultat- och balansräkningar för det
senaste verksamhetsåret
Årsmöteshandlingarna fanns tillgängliga
vid mötet.
Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Jan Larsén kommenterade resultat –
och balansräkningen och konstaterade att
balansräkningen är stark men att klubben
tidvis har underskott i likvida medel (se
vidare under punkt 15 e).
Mötet beslutade dels att godkänna
redovisningen av verksamhetsberättelsen

7. Revisorernas berättelse över styrelsens
förvaltning under räkenskapsåret
Valde revisorn Hans Olsson sade inledningsvis att revisorerna var mycket nöjda
med den ekonomiska redovisningen. Han
läste därefter upp delar av revisionsberättelsen i vilken revisorerna avslutningsvis
tillstyrker dels, att resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2007 fastställs,
dels att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Mötet beslutade att foga revisionsberättelsen till protokollet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
för den tid revisionen avser
Mötet beslutade dels att fastställa resultat- och balansräkningarna, dels att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2007-01-01 – 2007-12-31.
9. Stadgefrågor
Inga förslag till ändringar i klubbens stadgar förelades.
10. Fastställande av verksamhetsplan
samt budget för det kommande verksamhetsåret
Årsmötet godkände styrelsens förslag till
verksamhetsplan och resultatbudget för
2008. Förslagen presenterades i årsmöteshandlingarna.
11. Fråga om bildande eller nedläggande
av sektion
Inga förslag förelåg.
12. Fastställande av årsavgifter och
övriga avgifter
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens
förslag med tillägg:
– De nya hamnavgifterna gäller fr o m
2009.
– Avgiften vid utebliven vaktgång höjs
från sek 800 till sek 1500
13. Val av funktionärer
Valberedningen föreslog för en tid av två år:

2008-03-25

a) Omval av ordförande Anders Berlin,
ledamot Christer Fagerhäll,
ledamot Mårten Mannström, samt nyval
av skattmästare Jan Larsén.
b) Sektionsstyrelser för en tid av ett år
Valberedningen föreslog följande funktionärer i sektionsstyrelser:
UTBILDNING:
Ordförande Anders Berglund
Vice ordf. Håkan Melin
Sekreterare Leif Thedvall

omval
omval
nyval

SJÖSPORTSEKTIONEN:
Ordförande Hans Gärdström
Vice ordf. Kjell Edbom

omval
omval

VARVSSEKTIONEN:
Ordförande Mårten Mannström omval
Vice Ordf. Anders Olsson
omval
Sekreterare Alf Eriksson
omval
HAMNSEKTIONEN:
Ordförande Christer Fagerhäll
Vice ordf. Nils Berggren
Sekreterare Bengt Thunstedt

omval
omval
omval

KAPPSEGLING:
Ordförande Johan Björklund
Vice ordf. Markus Björk
Sekreterare Tomas Lundgren

omval
omval
omval

FESTSEKTIONEN:
Föreslås omhändertas av styrelsen
BEVAKINGSSEKTIONEN:
Ordförande Bo Hofvander
omval
Vice ordf.
Bertil Lennerman omval
Sekreterare Hans Olsson
omval
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
Mötesordföranden tackade valberedningen för dess arbete.
c) Två revisorer jämte suppleanter
för en tid av ett år, varvid styrelsens
ledamöter inte för delta i valet
Valberedningen föreslog som revisorer

Kansliet har semesterstängt v. 27–30
Vi önskar er en skön sommar!
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omval och Jan Carell och nyval av Göran
Lingvall samt som revisorssuppleanter
omval
av Dick Dellow och Sören
Fredriksson.
Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.
d) tre ledamöter i valberedningen för
en tid av ett år, av vilka en skall vara
sammankallande
Årsmötet beslutade att valberedningen
skall bestå av Björn Nordbeck, Johan
Björklund och Thomas Munck.
14. Behandling av förslag som väckts
av styrelsen eller inlämnats till styrelsen
av sektionsstyrelse eller röstberättigad
medlem senast 30 dagar före mötet
Ingen proposition inlämnad.
En motion inlämnad, av Lars Ahlberg,
avseende ”dagligt underhåll av TBKs miljöstation” enligt bilaga 1.
Mötet beslutade att följa styrelsens
rekommendation att bifalla motionens
alternativ 1.
15. Övriga frågor
a) Klubbhus
Björn Nordbeck informerade om status för
byggande av klubbhus på Runö. Efter de
senaste diskussionerna med kommunen är
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det klarlagt att något permanent byggnation inte kan komma ifråga. I stället är nu
planen att införskaffa ett ”modulhus” för
montering tills vidare (minst en 10 års
period). Ett sådant objekt har lokaliserats
i Växjö med en totalyta på ca 600 kvm. Ca
300 kvm i form av 11 sektioner om 3,6 x
10 m av denna byggnad är vad klubben nu
försöker komma till avtal om.
Beräknad byggstart (montering) medio
maj. Byggnaden placeras på balkar samt
förses med krypgrund, ingen pålning.
Projektgruppen har äskat SEK 3 miljoner
för bygget (anses av projektgruppen ”väl
tilltaget”). Driftskostnaden beräknas till
SEK 300000 per år inklusive räntor men
exklusive amorteringar.
Björn avslutade informationen med
vädjan om att TBK medlemmar skall sluta
upp i detta vårt gemensamma projekt.
b) Kompispriset
Jan Brogren anmälde att kommittén för
utdelning av Airisto SS vandringspris till
’bästa kompis’ beslutat att tilldela Kurt
Sundkvist (medlem 579) denna utmärkelse
(kraftig applåd).
c) Hedersmedlem
Jan Brogren anmälde vidare att styrelsen
beslutat att utse Sven Hugosson (medlem

530) till hedersmedlem nr 27 i klubben
(kraftig applåd). Styrelsens motivering
framgår av bilaga 2.
d) Resultat av fototävling
Fredrik Eriksson informerade om resultat
av årets fototävling och kunde konstatera
att Martina Kallin Fredriksson och Pia
Dufbäck-Arkstedt delade på de fyra första
priserna. Deltagandet i tävlingen var
mycket stort.
e) Underhålls- och investeringsavgift
Jan Larsen illustrerade klubbens kassaflöde över året och visade på tidvisa
underskott i egna likvida medel. Orsaken
till detta tillstånd är att utflödet av pengar
ofta ligger tidigare än inflödet (varvsavgifter, hamnavgifter etc). Likvidbristen täcks
med temporära lån (krediter). För att förbättra denna situation vill styrelsen införa
en underhålls- och investeringsavgift på
SEK 100 per år (skulle ge ett årligt tillskott på SEK 170 000). Styrelsen informerade om att man avser att till höstmötet
inkomma med en proposition om detta.
16. Mötets avslutande
Anders Berlin framförde sitt tack till
mötesordförande och mötessekreterare
samt förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet
Alf Eriksson
Justeras
Sven Hugosson

Sune Larsson

Tommy Tegge

Från bryggläge till husläge
Är du på väg från ett läge till ett annat?
Har du frågor gällande ditt boende?
Kom in till oss på torget Skeppsgränd 1
eller ring på tel 08-540 681 05 så
hjälper vi dig hela vägen.

WWW.AKERSBERGA.SVENSKFAST.SE
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Dags att
skaffa egen
båt till
sommaren
Drömmer du om härligt lediga dagar på
böljan den blå? Varför vänta, både livet
och sommaren är kort. Titta in på ditt
närmaste Handelsbankskontor och fråga
efter båtlån. Välkommen!

Handelsbanken Åkersberga
Telefon 08–544 102 00
www.handelsbanken.se/akersberga
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Vinter i sjön?
På hösten åker båten upp ur vattnet,
tvättas och täcks inför vintern. Sedan
följer månader då de flesta av oss inte
har någon nytta eller glädje av båten
innan det är dags att polera sista helgen innan sjösättningen på våren.
Vintern 2005/06 var det ett fåtal
medlemmar som tog upp sina segelbåtar på Runö-varvet med masten på.
Detta var möjligt tack vare att klubben
slutat med kranbilar och skaffat
Subliftvagnar istället. Vintern 2007/08
var det fler än 100 båtar med masten
på under vintern.
Vissa hävdar att masten bör tas ner
för att båtägaren ska kunna gå igenom
riggen varje år. Visst, det kan vara bra
men det går även utmärkt att låna
mastkranen och ta ner masten under
en sommardag om behovet finns.
Kanske är det dags att ställa sig frågan om inte båten kan stanna kvar i

vattnet över vinter. Blir det en isfri
vinter så ligger skärgården åtkomlig
för dem som vill ut.
Bottenmålning och eventuell vaxning blir det svårare med. Men, TBK
har Subliftvagnarna och därigenom
finns alla möjligheter att ta upp båten

några dagar under sommaren för målning och polering.
Att låta båten ligga kvar i vattnet
passar inte alla båttyper eller dess
ägare. Det finns risker med sönderfrusna vattenkranar osv.
Styrelsen i TBK vill veta om det
finns intresserade medlemmar och om
det ska accepteras att båten fryser fast
i eventuell is, eller ska strömbildare
införskaffas för att hålla en isfri vak
vid någon av klubbens bryggor?
Vill båtägare ha el kopplad till
båten så måste elmätare kopplas in för
att båtägaren ska kunna stå för kostnaden.
Kontakta TBKs kansli eller någon i
styrelsen om intresse eller synpunkter
finns.
TBKs styrelse genom
Gunnar Lundell

Dam, herr och barn!
Vi välkomnar nya
och gamla kunder till vår
nyrenoverade salong!
• Fri Parkering!
• Drop In i mån av tid!

Eva, Jessica & Karin

Sågvägen 13, Tel. 540 639 05
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Njut av havsluft, vårsol
och riktigt bra bröd
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Riktigt goda smörgåsar med läckra pålägg är precis
vad vi behöver när vi skrapar på båten eller ger oss av
ut till havs. Och så en god kaka till kaffet förstås.
Brothaus bröd med sin härliga mustighet och långa
hållbarhet passar extra bra ihop med båtlivet. Och
så smakar det gott också. Pröva en Frankenlaib med

leverpastej eller ett Fitnessbrot med en god salami
till exempel. Och så kanske en Käsekuchen efter maten.
Nu kan du nämligen beställa bröd och bakverk till
Trälhavets båtklubb. Brothaus levererar direkt till din
båtplats på fredagseftermiddagar och lördagsmorgnar.
Beställ via nätet! Lätt som en plätt!

Kontakta gärna Jörg Moberg på 073-300 78 01
för detaljer!
Kostnad 25 kr per leverans. 15 kr går oavkortat
till båtklubbens ungdomssektion.
Beställ via hemsidan

www.brothaus.se
Brothaus Moberg AB Centralvägen 69 184 32 Åkersberga
Telefon 08-410 078 00 info@brothaus.se

#

Riktigt bra bröd
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Hamnsektionen

Elen vid våra bryggor
– en förmån att var rädd om
Elen tillhandahålls till båtägarna utan
kostnad och är avsedd att användas vid
arbeten ombord och för att ladda batterier under begränsad tid. Ett dygn
brukar normalt räcka för laddning.
Det är alltså inte meningen att man
skall ansluta sig mer eller mindre permanent för att hålla igång kyl och frys
och värme ombord. Om någon önskar
en permanentanslutning för sådana
ändamål så krävs av säkerhetsskäl en
besiktning av den apparatur som elen
används för, samt att ett avtal tecknas
med Hamnsektionen. Självklart skall
även utrustning för batteriladdning
vara godkänd för bruk ombord.
Kostnader för elen vid bryggorna
är en stor post för Hamnsektionen.
Därför gav Hamnsektionen under båtsäsongen 2007 ut direktiv om att
anslutning till elen på bryggorna skulle
märkas med en lapp med uppgift om
namn, telnr och planerad tid för

utnyttjande av elen. Direktiven sattes
upp på varje elskåp. På detta sätt skulle
missbruk stävjas och elförbrukningen
kunna minska. Detta har på vissa
bryggor fungerat dåligt och bryggvärdarna har mött dålig respons för
sina påpekanden för att de, på direktiv
från Hamnsektionen, ryckt ur omärkta
elanslutningar.
Inför båtsäsongen 2008 undersöker
Hamnsektionen möjligheten att tillhandahålla plastskivor för notering av
namn, telnr och planerad tid för nyttjande av el att fästas intill kontakten i
elskåpet. Detta gäller även om du
arbetar ombord och lämnar båten tillfälligt. Planerad tid för anslutning
skall anges med datum och inte enbart
med veckodag. Plastskivorna är avsedda att kunna återanvändas och
Hamnsektionen kommer att prova ut
och rekommendera pennor lämpliga
att skriva med.

Exempel:
”Kalle Karlsson, tfn 0703 xxxxxx,
laddar batterier t o m måndag kväll
070612”
eller om du tillfälligt lämnar båten
under tid som du utnyttjar el:
”Pelle Pettersson, tfn 0703 xxxxxx
arbetar ombord t o m fredag fm
070616”
Under båtsäsongen 2008 kommer
omärkta elanslutningar och eller elanslutningar med otydlig eller oläslig
text att konsekvent ryckas ur av
bryggvärdarna.
Glöm inte att du som medlem i
TBK inte bara har rättigheter utan
även skyldigheter !
Med förhoppning om en trevlig båtsäsong 2008.
Bengt Thunstedt
Sekreterare i Hamnsektionen

Gå rätt i
Runö Hamn
Under våren har stolparna runt
Kalkholmen kompletterats med
trianglar.
Trianglarna pekar mot fritt
vatten. På andra sidan stolparna är
det mycket grunt vid normalvatten.
Hamnsektionen
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Lika fast olika
Lika envist som vanligt bistår vi Sveriges
båtägare på ett sätt som verkligen gör
skillnad. Detta gör oss också olika.
Vi jobbar enbart med båtar och båtförsäkringar och står på din sida i vått och
torrt. Vårt mål är att du ska få ut så mycket
som möjligt av tiden på sjön. Du belönas
genom vårt generösa bonusprogram om
du är skadefri. Du får höga stöldskydds-

rabatter om du gör det svårare för tjuven.
I försäkringen ingår Atlantica Assistans,
bärgningsservicen på sjön i samarbete med
Sjöassistans, för privatbåtar högst 10 år
gamla och värda minst 50 000 kronor.
Du som har en äldre privatbåt, oavsett
värde, kan tilläggsförsäkra den för låga
450 kronor. Hur mycket vinner du själv på
skillnaden med Atlantica?

Din båt – vårt gemensamma intresse. Lika bra att ringa oss direkt!

Läs mer på vår hemsida www.atlantica.se
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Bevakningssektionen

Medarbetare sökes
Bevakning har efter årsmötesbeslut
2003 blivit en naturlig del av klubbens
verksamheter som bedrivs med hjälp
av TBK medlemmar. Bevakningen har
som syfte att avhålla från stöld och
andra tillgrepp i medlemmars båtar
samt andra till klubben hörande
anläggningar och utrustningar.
Medlemsbevakningen genomförs
med en medlemsinsats av en bevakningsnatt per medlem per sommarsäsong. Bevakningen genomförs i
samarbete med bevakningsbolag.
Under vintersäsongen genomförs
bevakning av bevakningsbolag.
Medlemsbevakningen administreras
av bevakningssektionen som har sin
arbetsplats på TBK kansli. Varje vecka
har någon ur bevakningssektionen
jour. Den som har jouren svarar för att
ta hand om anmälningar till bevakning

bevakningsutrustning är intakt och
uppdaterad.
Bevakningssektionen består idag av
sex medlemmar och vi avser nu utöka
bemanningen med ytterligare två man.
Du som vill komma med i vårt arbete
bör ha hygglig datorvana samt kunna
avsätta tid för bemanning av jourverksamheten i storleksordningen en
vecka varannan månad under hela
året. Bemanningstiden omfattar TBK
kansli normala öppettider. Kontakta
oss genom bo.hofvander@telia.com.
Välkommen i gänget!

och meddelanden som rör bevakning
som kommer till kansliet, för bevakningsutskick från kansliet samt att

Bo Hofvander
Bertil Lennerman
Hans Olsson
Ragnar Wittgren
Lars Möllersten
Sven-Göran Svensson

MARINDIESLAR MED 3 ÅRS GARANTI SOM
KLARAR MORGONDAGENS HÅRDA MILJÖKRAV
• Effektområde 20–1200 hk i 38 olika modeller

• Reparationer & renoveringar

• 20 till 87 hk finns med S-drev

• Motorinstallationer

• Propellerberäkningar, propellrar, axlar, lager
& aquadrive

• Erbjuder produkter med hög kvalitet från
välkända leverantörer

• Hög servicenivå före, under och efter en affär

• Vi utför även spridarservice på er dieselmotor

Båt & Maskintjänst
Lennart Ivarsson
Sågvägen 24 S. 184 40 Åkersberga
Tel/Fax 08-540 877 30. Mobil 070-719 63 86
batmask@swipnet.se www.ivecomotors.com
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Utbildningssektionen

Ny sommar, nya kunskaper
Vårterminen är slut och våra kursledare och elever har träffats flitigt under
våren och tillsammans upplevt hur
kvällarna blivit allt ljusare. På praktikpassen i april har de upplevt vårens
första dofter på vägen ut mot Mossön.
Vägen dit bjuder på spännande navigation om man väljer ”rätt” väg. Praktikpasset visar också att all den teori
eleverna lärt sig under vintern också
fungerar i praktiken, man kommer dit
man har tänkt sig om man bara tar sig

tid att i lugn och ro planera sin resa.
Under våren har vi genomfört två
förarintygskurser varav en för ungdomar och en kustskepparkurs.
När jag skriver detta är det mesta av
vårens kurser genomförda eller i sitt
slutskede. Framför oss har vi fortfarande vuxenseglarkursen. Det är fjärde
året vi genomför den och i år har intresset varit särskilt stort och vi har
tvingats tacka nej till deltagare och
ställa dem i kö om vi skulle få avhopp.

Kursen är inriktad på praktisk segling i
jollar och kölbåtar även om vi också
kör en teorikväll som inledning på utbildningen. De som vill har sedan möjlighet att avlägga prov för Seglarintyg
1. Med alla nya kunskaper möter vi en
ny sommar. Var rädda om er själva,
miljön och era ”medbåtare”
Trevligt sommar och välkomna tillbaka till utbildningsverksamheten efter
sommaren.
Anders Berglund

Höstens kurser

verksamheten där vi bjuder in någon
att informera om något med båtlivsanknytning.
På klubbens hemsida finner du aktuell information om vårt utbildningsprogram. Kursstartsdatum är
preliminära och kan komma att ändras
beroende på antalet deltagare vid planerad kursstart.

Förarintyg
Kursen ger de grundläggande navigations- och sjösäkerhetskunskaper ingen
klarar sig utan om man ska vistas
längre tider i skärgården. Efter genomgången kurs genomförs en examination.
Kursstart: Mitten september, 19.00,
TBK kansli
Kursledare: Bengt Niklasson
Kursavgift: 1200:- 10 gånger exkl.
examinering och praktikpass. Kostnad för kursmaterial ca 500:-, praktikpass 300:- och examination 200:tillkommer

Vår kursverksamhet erbjuder intressanta kurser med kvalificerade handledare till rimliga kostnader. Kurserna
bedrivs i studiecirkelform vilket förutsätter en aktiv samverkan mellan kursdeltagare och handledare. Temakvällar
har vi som ett komplement till kurs-

Kustskepparintyg
Har du ett fritidsskepp d.v.s. längre än
12 meter OCH bredare än 4 meter är
kustskepparintyget ett krav.
Kursstart: Mitten september, 19.00,
TBK kansli
Kursledare: Leif Thedvall
Kursavgift: 1200:- 10 gånger exkl.
examinering och praktikpass.
Kostnad för kursmaterial ca 500:-,
praktikpass 300:- och examination
250:- tillkommer
Båtel
En populär kurs om hur man får elen
att fungera och räcka till ombord.
Kursstart: Oktober, 19.00, TBK kansli
Kursledare: Janne Brogren
Kursavgift: 700:- 6 gånger
12
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Höstens temakvällar
Temakvällarna pågår mellan 19.00 och ca 21.30. Om
inte annat anges är platsen TBKs kansli på Båthamnsvägen 1. Fikaavgift 20:27 augusti
Varvssektionen informerar om avmastning och andra
förberedelser inför båtupptagningen. Anders Olsson från
varvsektionen är värd för kvällen.
24 september
Förbered och konservera motorn inför vinterförvaringen.
29 oktober
Skrivbordsnavigation. Under kvällen genomför vi en
navigationstävling i precisionens tecken. Gunnar Lundell är tävlingsledare.
26 november
Familjeliv till sjöss. Lena Hammarbäck och Bengt Sundbaum, seglare och TBK:are berättar och kåserar utifrån
sin bok ”I samma båt”. Paret har erfarenheter av 30 års
långfärdsseglingar med familjen utmed Sveriges kuster.

Undrar du vad din bostad är värd?
Låt oss göra en kostnadsfri värdering.
Vi på Fastighetsbyrån har sålt bostäder överallt i Sverige och gör det mest hela tiden.
Det gör att vi har koll på de senaste försäljningssiffrorna, i stort sett överallt. Vill du
veta hur bostadspriserna ser ut i just ditt område behöver du bara prata med någon
av våra mäklare. Eller än bättre, låt oss göra en kostnadsfri värdering av din bostad.
På så vis får du en tydlig bild på vad du kan förvänta dig vid en försäljning.
Läs mer om kostnadsfri värdering på fastighetsbyran.se
Fastighetsbyrån i Åkersberga
08-540 666 00

13
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TBK Seglarskola

Seglarskolan och Sjöpigge
Våren är här och sommaren kommer
med stormsteg. Seglarskolan är i full
gång med att få allt på plats innan
kursstarterna. Det är båtfix, planering
och personalrekrytering. Vi har fått en
otrolig respons på årets annons om
jobb på seglarskolan vilket är väldigt
kul. Både med äldre erfarna instruktörer samt nya medarbetare med stor
potential. Vi kommer att skicka fyra
stycken av våra instruktörer på Stockholms seglarförbunds instruktörsut-

14

bildning. Det är för att kvalitetssäkra
våra seglarutbildningar och ge våra
instruktörer mer utbildning om segling,
ledarskap och team-känsla.
Anmälan till Seglarskolan
och Pigge
Du anmäler dig till seglarskolan genom
att gå in på klubbens hemsida,
www.tralbat.se. Under sektioner/junior
hittar du mer information om både
seglarskolan och Piggeverksamheten.

Där finns också formulär att anmäla
sig via. Givetvis kan du också ringa till
vårt kansli på telefon 08-540 228 80
och anmäla dig direkt på telefon.
Notera att kansliet har begränsade
öppettider.
Jag ser fram emot en härlig seglarsommar och önskar er detsamma.
Erik Lanner
Chef för seglarskolan
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TBK Kappseglingssektionen

Planerade race säsongen 2008
08!
Årets nyhet 20

Lördagsseglingar
Hela fjärden vimlar av båtar, ”Är det
kappsegling eller är det lördag”.
Lördagsseglingar startar i
maj 3/5–14/6. Sommarvila.
Ny start 2/8–27/9.
Vi kopierar upplägget för Onsdagsseglingarna. Allt är likadant, du hittar
din starttid på TBKs hemsida, seglar
samma bana som på onsdagen etc.
Ingmarsö Race, tredje helgen
i augusti 16–17/8
Familjevänlig segling, start lördag,
Österskär till Lilla kastet. Start söndag
till Österskär ångbåtsbrygga.
Lördag kväll är det Grill & Kräftparty på berget eller i ladan.

16

Kålö Höstkapp, tredje helgen
i september 20–21/9
Familjevänlig segling, start lördag,
Österskär till Kålö. Start söndag till
Österskär ångbåtsbrygga.
Härlig segling med gemensam mat
på bryggan och bastu för den som vill
när vi kommit fram.
Klubbmästerskapet 2006
Här koras en klubbmästare som placerat sig bäst totalt av 5 st delkappseglingar. Här ingår Vårracet, Ingmarsö
Race 1 o 2 och Kålö Höstkapp 1 o 2.

Onsdagsseglingarna börjar
andra onsdagen i maj
7/5–18/5. Sommarvila.
Ny start 6/8–17/9
Start i början av maj till slutet av september med uppehåll för semesterperioden.
Vi genomför Onsdagsseglingarna
med ett mycket okomplicerat upplägg. Jaktstart tider och på fast bana,
du behöver bara ta reda på ditt lystal
och kolla starttiden.
Med seglarhälsningar
Kappseglingssektionen
Johan – Tomas – Markus
Du hittar mer detaljer om
varje race på TBKs hemsida
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Ingmarsö race 2008
Kappseglingen går tredje helgen i
augusti, 16–17/8. Årets stora roliga
begivenhet för oss TBKare och gästseglare.
Lördag
Lördag kl 10,00 går första start för
årets Kräft-race för två klasser: en kölbåts- och en flerskrovsklass.
På kvällen kl 18.00 äter vi våra
medhavda kräftor eller grillar på berget
alternativt i ladan där resultat kommer
att meddelas från dagens tävling.
Söndag
har vi prisutdelning på båten ”Rödlöga” kl 19.00.
Skepparmöte Runösidan
Skepparmöte och anmälan kl 8.00 lördag morgon vid TBKs nya upptagningsramp (slipen) på Runösidan.
Dina starttider samt banbeskrivning
får du på skepparmötet. Vi tillämpar
familjevänlig segling med jaktstart.
Frågor & Svar
Fråga: Kostar detta något?
Svar: Ja så klart de kostar om man
skall ligga på topp. Varje båt betalar
100 riksdaler.
Fråga: Måste man ha egen mat
med sig?
Svar: Japp, kräftor eller grillmat, eldvatten till kräftorna och andra förnödenheter är lämpligt att ta med sig.
Fråga: Mat på söndagen då?
Svar: Ja, de kan ju vara bra att ha med
sig frukost, vatten och lunchmat samt
medicin mot eventuell hårbottenallergi
vilket ofta brukar framkallas av kräftornas röda pigmentering!
Fråga: Vad går startavgiften till?
Svar: Några priser, krut och muskedunder och kringfixdetaljer för starten
och tävlingen.

Svar: Att du har egen båt med ett
eller flera skrov på eller båt att
gasta på, du är en glad prick,
tycker om att segla och/eller
tycker om att umgås med
andra människor.
Fråga: Måste jag
kunna segla?
Svar: Nej då, gör så
gott du kan, det
brukar räcka långt.
Du har väl stekpanna, gitarr eller
motor att stötta
med om du kommer för lång efter.
Fråga: När betalar
jag startavgiften?
Svar: I samband
med din anmälan
vid skepparmötet,
eller när du mutar
tävlingsledningen. Ha
med jämna pengar i
omärkta sedlar.
Fråga: Måste jag anmäla mig innan
jag kommer till start?

Fråga: Tänk om jag glömt och precis
kom på att jag vill vara med?

Svar: Nej då, det gör du till tävlingsledningen på skepparmötet för att vara
säker på att platser finns på havet, berget eller i ladan och om du/ni kommer
till prisutdelningen på båten ”Rödlöga” söndagen kl 19.

Svar: Ja hemska tanke, men gör som
alla andra skeppare, kom direkt till
skepparmötet och anmäl dig och betala
och muta tävlingsledningen där.
Välkomna!
Johan, Markus & Tomas

Navigationstävling
För andra året arrangerar TBK klubbmästerskap i navigation.
Tävlingen går i samband med
kräftskivan på Ingmarsö den 30/8 -08
och lämpar sig för både motorbåtar
och segelbåtar.
Detta är en famljevänlig tävling/

lek där alla ombord ska känna sig
deltagande.
Banbeskrivning anslås i hamnarna
och på hemsidan veckan innan tävlingen.
Banläggare Janne Blomqvist och
Gunnar Lundell.

Fråga: Vad krävs för att få vara med?
17
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Höstkappsegling till Kålö
Bästa vänner, eller skall vi säga ”bastu”
vänner, det bär av till Kålö för bastubad i glada vänners lag. Låt oss göra
det för fulla segel tredje helgen i september, 20–21/9.
Tävlingen är öppen för kölbåtar
och flerskrovsbåtar.
Vi tillämpar familjevänlig kappsegling och har jaktstart enligt lys. Din
starttid och ev korrigering av banbeskrivning får du på skepparmötet.
Varje skeppare noterar sin starttid &
målgångstid, närmsta båt före och
efter.
ANMÄLAN:
Skepparmöte och anmälan kl 8.00
lördag morgon vid TBKs nya upptagningsramp (slipen) på Runösidan
Start & bana
Vi startar utanför Österskärs brygga.
Startlinjen är enslinjen mellan stora
trädet mitt på vändplanen och dykdalben (träformation i vattnet). Linjens
begränsning är bojen.
Starttiden är enligt GPS eller fröken
ur (eller var det yr) och första start ca
kl 10.00. Vi seglar syd om Grinda
sedan är det fritt vägval (brukar bli ett
bra diskussionsämne underkvällen).

18

Tidsbegränsning finns inte, bara du är
på startlinjen dag två, sunt förnuft och
bastubad får råda dig.

Målgång
Vid uddarna Kålö – Storö när du kommer från sydliga infarten.
Söndag första start ca kl 10.00
enligt anvisad jaktstarttabell. Start är
på samma ställe som vi gick i mål på
och målgången är på samma ställe vi
startade på. Söndagens skepparmöte
hålls på bryggan kl 8.45.
Gör du något kriminellt under seglingen går det bra att rentvå sig med
720 graders sväng (två svängar) och
en bra förklaring. I övrigt gäller de

internationella sjövägsreglerna och
svenska sjötrafikföreskrifter. TBK och
tävlingsledningen friskriver sig från
allt ansvar för person och egendomsskador i samband med tävlingen.
Nyss framkomna till bryggan dukar
vi gemensamt upp den medhavda
maten, kanske sill & potatis och en
liten klar en.
Därefter är det dags för dem som
vill sanera bort dagens segling i
bastun. Tag gärna med en pilsner och
en korv för invärtes sanering och balsamering.
Alla ombedes samla på sig en historia som vi under kvällen glatt skänker
till dagens vinnare.
(Mutor till tävlingsledning går mycket
bra, dock bara i sedlar av större valörer, mynt accepteras ej då det betraktas som urplockad barlast och vid
förekommen anledning bestraffas
medels pilsnerförbud samt en kölhalning och två tåhävningar.)
Prisutdelning:
Sker på TBKs höstmötet då vi också
utser Klubbmästare 2008.
Mvh TBK – Kappseglingssektionen
Johan & Markus
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Bygglovet är klart!
Nu är äntligen det tillfälliga bygglovet klart för vårt nya
modulbyggda klubbhus. Se ritningarna. Utförandet kan
komma att justeras när vi vet exakt vilka moduler vi köper.
Det är troligen vecka 28.

Planerad byggstart är 1/6. Se upp på meddelanden om att
hjälpa till; vi kommer att behöva många frivilliga !
Du som ännu inte meddelat ditt intresse att medverka;
maila till b.nordbeck@telia.com
KLUS

19
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Ny giftfri båtbottenfärg
Länstyrelsen i Sörmlands
län har bottenundersökt
bl a Bullandö marina
och fjärden utanför och
där funnit förhöjda halter,
upp till 6 gånger av bl a koppar och
zink, jämfört med för 10 år sedan. Det
naturliga hade varit att åtminstone
kopparhalten sjunkit då denna är förbjuden i bottenfärger på Ostkusten.
Hoppas inte att detta beror på otilllåten användning av västkustfärger
eller… ? En annan orsak kan vara de
”Eko”-färger som idag finns på marknaden och som inte är helt giftfria.
Gamla gifter är utbytta mot nyare gifter (Irgarol eller Diuron).
Ett uns chilipeppar i färgen som
sägs skrämma bort havstulpanerna
med hjälp av giftet capcaisin, blir
kanske inte heller tillåtet i en framtid.
Därför är det mycket intressant att
Svenska Ekomarin nu lanserar en helt

ny giftfri båtbottenfärg: Neptune
Formula.
Färgen, som skall vara helt fri från
giftiga ämnen, bygger på en helt ny
ide.
Ingredienserna i färgen är framför
allt restprodukter från svenskt skogsoch jordbruk samt lågaromatiskt lösningsmedel.
Naturliga bakterier, mikroorganismer, i vattnet skall reagera med bottenfärgen så att ett syrefattigt tunt skikt
bildas närmast skrovet när båten ligger
still. Detta skikt verkar avskräckande
på havstulpaner och annan beväxning.
Detta är kanske förklaringen, som
många kanske har noterat, att båtar
som normal ligger i TBKs hamnar
Runö samt Sätterfjärden inte har så
mycket snäckor som exempelvis uppe
i Dyvik. Syrefattigt vatten är orsaken.
Färgen sägs vara lämplig för båtar som
går i högt 12 knop.

Finns bara i svart och är lämplig för
båtar i Östersjön och i insjöar.
Den är utvecklad bla i samarbete
med Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium i Bohuslän.
De är så nöjda att de utlovar Nöjd
kund-garanti.
Läs mer om färgen på www.ekomarine.se, www.neptuneformula.com
Läs mer om bottenundersökningen i
Länstyrelsen i Sörmlands län 2007:11
Båtbottenfärger i Sörmländska natur
och småbåtshamnar.
Färgen kommer att finnas tillgänglig i Marinbutiken i Åkersberga.
Ni som provar hör av er till mig
med era erfarenheter till hösten, så att
vi kan sprida information till alla
medlemmar.
Lasse Ahlberg
Miljögubbe
lm.ahlberg@telia.com
544 604 00

Bengt Olsson Färg AB
Stationsv. 21, Åkersberga • Tel. 08-540 601 55
20
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Utmärkelser till Kurre och Sven
Under ett välbesökt årsmöte fick
bryggförmannen för Sättrahamnen
Kurt Sundkvist Kompispriset och
Sven Hugosson utsågs till hedersmedlem.

Kompispriset är ett vandringspris som
instiftades 1986 av TBKs vänklubb
Airisto Segel-sällskap i Åbo. Det
delas ut till en person som under året
uppfyllt kraven på att vara en god
kompis. Den beslutande kommittén
inom TBK har bestått av Anita Fagerhäll, Jan Tjärnsved och Jan Brogren.
Kommittén motiverar beslutet med
följande: Kurre är en medlem som alltid ställer upp som en god kompis för
sina klubbkamrater. Det är välskött
och god ordning i Sättrahamnen. Är
det något som behöver rättas till är
Kurre på plats och fixar till fromma
för klubbkompisarna. Det kan vara
enkla ting som att oskadliggöra
getingbo eller reparera hjullager på
vagnarna, till mer omfattande jobb
som tillverkning av nya bryggdelar.
Kurre är också flexibel till sättet. Är
det något utanför de egna domänerna
som behöver fixas så är han inte nödbedd. Kurre har medlemsnummer 579
vilket tyder på ett mångårigt medlemskap. Han är en föredömlig kompis
och bidrar starkt till den rådande goda
stämningen i Sättrahamnen.
Sven Hugosson ny
hedersmedlem
Sven är en person som med råge uppfyller riktlinjernas krav för utmärkelsen. Han har under en lång tid bidragit
till att TBK blivit den starka båtklubb
som den är idag. Styrelsen har beslutat att Sven Hugosson, medlem num-

Skål och tack!

mer 530, ska bli hedersmedlem nr 27.
Med sina goda kunskaper och kännedom om den politiska maktens

angelägenheter har Sven kunnat driva
igenom betydelsefulla avtal mellan
TBK och kommunen. Det mest uppmärksammade var när han 1990 drev
igenom ett avtal om köpet av varvsområdet på Runö för 50 kronor
kvadratmetern.
Sven har varit funktionär i klubben
under många år. Han har bland annat
varit handldare i navigation och under
två perioder suttit som klubbens ordförande. Under sin andra period som
ordförande har Sven sett till att förbättra ekonomistyrningen. Subliftarna
inköptes vilket förändrade och förenklade hanteringen vid torr- och sjösättningarna, en annan betydelsefull
förändring under Svens ordförande
period.
Text och foto Pekka Karlsson

Ordförande Anders Berlin överlämnar klubbstanderten till nyutnämnde hedersmedlemmen
Sven Hugosson

Något har du väl att berätta? Dela med dig av dina erfarenheter!
Tommie.Afzelius@tele2.se
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Fototävlingen avgjord!
Vinnare blev Martina Fredriksson Kallin
som vann en fantastisk fin GPS skänkt av
Marinbutiken i Åkersberga, värd 10 000:-.
Tack till Kalle Ander.
Tvåa kom Pia Dufbäck Arkstedt som vann
en digitalkamera skänkt av Kodak AB.
Tack till Björn Wesström.
Pia Dufbäck Arkstedt blev också trea och
fick en reproduktion av Roland Svenson
skänkt av Thorbjörn Svensson.
På fjärde plats, förutom att vinna, kom
Martina Fredriksson Kallin som också
fick en reproduktion av Roland Svensson
skänkt av Thorbjörn Svensson.
Det kom in ca 250 bilder totalt. Jury var
Kalle Ander, Marinbutiken, Björn Wesström,
Kodak AB samt Fredrik Eriksson, vice ordförande i TBK.
Fredrik Eriksson

Martina Fredriksson Kallin vann en GPS för bästa bild.

Vi utför alla typer av riggjobb!
Vi har det senaste inom rigg vad gäller lösningar och material.
• Nya vant, stag och fall
• Master – Tillbehör
• Av- och påmastning

• Försäkringsjobb och besiktningar
• Vi utför arbeten i TBK

Kontakta oss så får du veta mer!
0733 026 444
info@doghousemarine.se
www.doghousemarine.se
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2:a pris. Pia Dufbäck Arkstedt

lin
Fredriksson Kal
gen av Martina
Vinnarbilden ta

4:e pris Martina Fr
edriksson Kallin
3:e pris Pia Dufbäck Arkstedt

Ät mera bröd.

Nu kan du beställa nybakat bröd direkt till bryggan för leverans
fredag eftermiddag eller lördag morgon. Läs mer om hur i
Brothaus-annonsen här i tidningen.
Förutom att du själv kan njuta av färskt bröd under helgen, så
får TBKs ungdomsverksamhet ett bidrag varje gång du handlar
bröd. Så ta en macka till med gott samvete!
Zigge
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Okända djur.
Många är långa och svåra att fånga,
många syns inte men finns ändå. Olle
Adolphson visste mycket om okända
djur, precis som författarna till den här
boken.
Överallt där du går på en havsstrand
kryllar det av dom: Svampdjur, nässeldjur, maneter, tagghudingar, havsborstmaskar, kräftdjur, insekter, snäckor,
musslor, kräldjur och groddjur. I boken
kan du också få veta mer om alger,

mossor, lavar, örter, buskar, stenar och
fossil.
Allt detta och mer därtill finns på
en vanlig havsstrand. En miniatyrvärld som lever sitt anspråkslösa liv.
En okänd värld, värd att upptäckas.
Klara, enkla texter och utsökta
akvareller gör boken till en liten upplevelse. Den ges ut av Prisma och kostar ca 269 kronor.
Zigge

Terapi för båtfamiljen.

Det är inte alldeles lätt, vet vi av erfarenhet, för en familj att komma över-

Välkommen till cafe´
Promotor
öppet 6:00 - 18:00

Gratis Saab
parkering

ens i en liten båt. Far ryter, mor gråter
och barnen gömmer sig i förpiken.
Eller?
Här är en bok som handlar om hur
hela familjen trivs och har kul under
båtfärden. Vardagsliv till sjöss, helt
enkelt.
Boken är skriven av Lena Hammarbäck och Bengt Sundbaum, medlemmar i TBK. Dom har seglat tillsammans i många år, i båtar av varierande
storlek. Plus en växande barnaskara
och olika husdjur.

Alltid färska
kanelbullar
öppet 6:00 - 18:00

Ett axplock från de 136 sidorna: Barn
ombord, relationer till sjöss, hålla
humöret uppe, sjömansskap, sjösjuka,
utforska öar, fiska, ormar, djur ombord.
Summa summarum en bok som ger
ideér och inspiration för en lyckad
helg eller semester.
Illustrerad och inbunden kostar
boken 195 kronor plus frakt.
Den kan beställas via e-post
info@vindrosen.se eller på telefon
08-540 683 86.
Zigge

Kaffe + kanelbulle
0 kr.
öppet 6:00 - 18:00

Gratis Opel
parkering
Gratis KIA parkering

Välkommen tel. 08-540 652 52

Välkommen tel. 08-540 652 52

Välkommen tel. 08-540 652 52

25

kanalen nr 2-08 so?n:kanalen nr 1-06 5

08-05-23

12.32

Sida 26

Vi tvättar, lagar
och impregnerar!
• Lagning, tvättning och impregnering av båtkapell. Även byte
av "fönster"

[
V
T

[
L
:pRLYO IIVYVJO
SHUKRYH Y
ZQI\ZH
t

t HUS & HEM
t BÅTBEVAKNING

• Lagning och tvättning av dynor
och kuddar

prevendo bevakar din villa, ditt
fritidshus eller din båt då du är bortrest
– eller året runt om du önskar.
Vill du prata bevakning?
Ring 08-540 25 100. Dygnet runt!

TÄBY SADELMAKERI
NEIL GRANT

Tel/fax 08-732 38 75 Mobil 0737-08 31 37
e-mail: taby.sadelmakeri@telia.com
Öppet måndag-torsdag 10-17, fredag 9-13
Lunchstängt 13-14

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

Vi är ditt lokala
Mäklarhus i Österåker

Guy Wallster

Annika Wahström

Charlotta Hermansson

Fredrik Ulgemo

Thérèse Persson

Lillemor Back

Björn Strömberg

Mäklarhuset Österåker · 08-540 275 10
Storängstorget 1. 184 27 Åkersberga
www.maklarhuset.se
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Segla till Kålö
På Kålö, ca 3 sjömil nordost
om Möja och ca 24 sjömil från
Åkersberga vid Möjaleden i
ytterkanten av Stockholms
mellanskärgård, arrenderar
TBK sedan många år tillbaka
en del av denna underbara
skärgårdsö.
I den inre delen av fladen
har TBK uppfört brygga med
toalett. På bryggan kan man
ta sig en dans, om andan faller
på eller det finns någon, som
kan spela upp. Det finns också
en härlig vedeldad bastukamin,
som det endast får kastas sötvatten på.
Det finns en brygga ut till en klippa
och djupare vatten. Medlemmar med
nycklar har tillträde.
Från Tomgloberget på sydöstra
Kålö är det en en underbar utsikt
över Möja-leden och ytterskärgården.
I klart väder kan man se Svenska
högarna strax norr om St. Nassa i
öster. Kålö är en bra ut/infartshamn
om man tänker sig vidare hem eller ut
till ytterskärgården.

Inne i Kålöfladen ligger man normalt bra utom vid starka vindar, mer
än 10 m/s, från nordväst till sydväst,
även om sjön inte blir hög. Alternativ
hamn för ett mindre antal båtar vid
dessa vindar är sydöstra viken nedanför Tomgloberget. Detta alternativ
ingår ej i TBKs arrende. Försiktighet
vid ankring på svaj i fladen rekommenderas då en dåligt utmärkt elkabel
är dragen över hela viken till Storö.
Det finns två torrklosetter i södra

delen på bryggan. Den ena
har magnifik sjöutsikt. Här
säger vi tack och adjö med
en näve strö. Med tanke på
vår miljö får vi själva
tömma tunnan i latrinkomposten i nära anslutning till
toaletterna.
Anvisning hur vi latrinkomposterar finns på toaletterna. Soporna källsorterar
vi något. Alla komposterbara
sopor läggs i den särskilda
hushållskomposten alldeles
utanför toaletterna. Aluminiumburkar och glas i separata säckar.
Övrigt i den normala sopsäcken. Helst
tar vi om möjligt med oss alla sopor
hem, då bortforsling kostar stora
pengar.
I mån av plats är alla välkomna
till Kålö. Till bastun endast om TBKmedlem fungerar som värd. Fråga!
I vårt arrende finns också en liten
röd stuga med egen brygga för motorbåt, som kan hyras av TBK medlemmar. Fyra enkla sängar i två rum,
pentry och vedkamin. Lämpligt vid
kanotfärder eller när man har gäster
ombord. Boka genom kansliet.
Som på alla platser i skärgården
gäller ALLEMANSRÄTTEN… en
unik svensk frihet under ansvar. Du
som åtnjuter denna rätt har ansvar och
skyldigheter att ta hänsyn till ägare,
till mark och vatten samt djur och
natur. Att gå utefter stranden till Lilla
Kålö, utefter staketet mot Tomgloberget samt över ängen i NV mot
norra Kålö är helt OK.
Respektera våra grannars rätt till
hemfrid. Tack för din medverkan till
god grannsämja.
Att alla besökare på Kålö respekterar Allemansrätten samt vissa enkla
regler som att inte tända grillen på
bryggdäcket, köra motorbåt i fladen
mm, tar vi för en självklarhet. Visa
hänsyn, omdöme, ansvar och ett gott
sjömanskap på Kålö så att vi alla kan
trivas.
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Välkommen till oss!
Båttillbehör • Verkstad • Båtförsäljning

Öppet: Mån-Fre 9-18, Lör 9-15, Sön 10-14
(Söndagsöppet fr. mässan till midsommar)

Tel. 08-540 850 90
Båthamnsvägen 1 • Åkersberga
w w w. m a r i n b u t i ke n . c o m
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TANDHAVERI?
Hjälpen är nära, för hela familjen:
Din TBK-tandläkare – ett stenkast
från kanalen.
Ta med annonsen så undersöker
jag dina tänder för 300 kr.
(Gäller nya patienter)
Välkommen.

Leg Tandläkare Lars Runstad, Tandläkarhuset,
Saturnusvägen 2, Åkersberga, Tel 540 606 71.

Sida 29

TBK hälsar följande
nya medlemmar
välkomna
4933 Mattias Henriksson

4947 Per Nordin

4934 Magnus Johannessen

4948 Leif Eriksson

4935 Anders Persson

4949 Johan Olsson

4936 Peter Hultman

4950 Danjel Nyberg

4937 Thomas Rydén

4951 Johan Westerberg

4938 Bobo Cavallin

4952 Ola Molin

4939 Bengt Olsson

4953 Niclas Kullstam

4940 Martin Sjöberg

4954 Per Björsund

4941 Susanne Rosjö

4955 Mogens Kraght

4942 Greger Nygren

4956 Johannes Nordenstam

4943 Pär Fredander

4957 Peter Tell

4944 Torbjörn Emmoth

4958 Lars Lönegren

4945 Hans Hellstedt

4959 Roland Höglund

4946 Fredrik Grufman

40574 Agneta Larsson

MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

• Bensin o. dieselmotorer,
• Helservice • Vinterplatser

Avgaslimpor
till V8:or

- Vi kommer till Er!

5.7
5.
7 0 0 :-

Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Service båt/bil 070-372 32 22 • Österskärsvägen 20, 184 50 Åkersberga • Tel 08-540 852 22
E-post: info@mobilmarin.com • www.mobilmarin.com
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Manus- och annonsstopp
till Kanalen nr 3/2008 är den 4 augusti

Kanalen nr 3/08 utkommer vecka 36.
OBS!! Alla manus och annonsmaterial ska skickas till
lill@exponera.net
För annonsbokning hör av dig till Tommie Afzelius:
tommie.afzelius@tele2.se, eller på tel 08-540 607 03.
Annonspriser
1/1-sida sid 2, näst sista sidan och baksidan
1/1-sida inne i tidningen (180x257mm)
1/2-sida inne i tidningen (180x126mm)
1/3-sida inne i tidningen (180x85mm)
1/4-sida inne i tidningen (88x125mm)

3 000:2 500:1 500:1 000:600:-

Rabatter
Vid annonsering i 2 nummer 5 % rabatt, i 3 nummer 10 %
och i alla 4 numren 20 %.

30

I samband med annonsering i Kanalen kan du för
500:- få en banner på vår hemsida, www.tralbat.se.
För 1000:- kan du få en banner med länk till din
egen hemsida.
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RÄTT VAL!
Nedan följer några prisexempel på Rätt Val Produkter
som du kan hitta hos Björnhammarvarvet AB.
Auktoriserad Volvo Penta Center

STRÖMLÖS!

2.499:-

Priset gäller vid inbyte av generator

Båttillbehör kräver mer ström idag. Nu finns det
en sats för dig som vill uppdatera din gamla
bensin- eller dieselmotor med 35A generator
mot en ny 60A generator med sensorkabel.
Laddningsfördelare kan köpas till separat.
Remskiva kan tillkomma från 340:-

KAMREM INKL. SPÄNNRULLE!

Från

910:-

När bytte du kamrem sist?
Glöm inte att även spännrullen
bör bytas på en marinmotor.

IMPELLERPUMP!

2.018:-

Passar alla Volvo Penta smådieslar MD1-MD17
och alla röda 4 cyl bensinmotorer.
Anpassningssats kan tillkomma från ca 215:-

Björnhammarvarvet AB
Björnhammarvägen 25
184 94 Åkersberga
Tel 08-540 271 10 Fax 08-540 273 54
Hemsida www.bjornhammarvarvet.se

31

kanalen nr 2-08 so?n:kanalen nr 1-06 5

08-05-23

12.33

Sida 32

TRÄLHAVETS
BÅTKLUBB
Båthamnsvägen 1
184 40 Åkersberga

Välkommen till Roslagens

Marincenter

Båthamnsvägen 1, 184 40 Åkersberga

Hos oss ﬁnns

Vi tillverkar Moorsafe® ankare, boj- och bryggförankringar och Moorﬂex elastiska ryckdämpare.

Moorsafe AB

Moorsafe bryggförankring

Moorsafe bojförankring

Moorﬂex ryckdämpare

Tel: 08-540 640 25, Fax: 08-540 657 65, Mobil: 070-773 29 12, E-mail: info@moorsafe.com
www.moorsafe.com, www.roslagens-marincenter.se (Bojringen) (Förankring)

KANOTUTHYRNING:

Paddla Långhundraleden i Vikingarnas kölvatten,
eller kajaka i Stockholms vackra skärgård

Vi har öppet hela sommaren, men ring gärna och boka.
Tel: 08-540 640 25, Fax: 08-540 657 65, Mobil: 070-445 19 05
www.roslagens-marincenter.se (uthyrning)

Tel: 08-540 670 72, Mobil: 0704-86 84 80
E-mail: gunnarlindhagen@spray.se

Välsorterad
Båttillbehörsbutik
Båtar • Motorer • Motorservice • Vinterförvaring

Tel: 08-540 850 90, Fax: 540 850 95, E-mail: info@marinbutiken.com
Öppettider:
Mån-Fre 9-18, Lör 9-15, Sön (från mässan till midsommar) 10-14

www.marinbutiken.com

