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Pandemins effekter 
på TBK i sommar och 
framöver
Äntligen är de första båtarna i sjön 
och vi kan se fram emot en bra båt-
sommar oavsett hur vi planerar att 
tillbringa den: seglarskolan är i stort 
sätt redan fulltecknad, kapseglingska-
lendern är klar, planeringen för fixar-
dagarna för att förbättra våra utham-
nar pågår för fullt och hela klubben 
sjuder av liv. Funktionärerna sliter för 
allt ska vara klart i tid för vår båtsom-
mar och kansliet kämpar för att få ti-
den att räcka till och göra alla nöjda. 

Med ett färskt årsmöte i minnet där 
några frågor diskuterades grundligt, 
kan vi skönja något positivt som 
Pandemin fört med sig och det är 
det digitala mötesrummet med alla 
dess fördelar som vi tillsammans med 
många andra föreningar börjat förstå 
och kunna hantera. Inom TBK valde 
vi att ha ett traditionellt möte men i 
digital form, d.v.s. vi fanns på plats 
över videolänk. Flera andra klubbar 
inom vårt förbund gick helt över till 
digitala möten där all dokumentation 
och dialog skedde med elektroniska 
formulär och Chat rum, vilket en-
ligt flera uppfattats som mer demo-
kratiskt och man har kunnat se fler 
deltagare och mer genomtänkta syn-
punkter. Nu återstår riksförbundens 
granskning och rekommendationer 
men troligt är att digitala alternativ 
kommer vinna eftersom de når fler 
och fler får möjlighet att komma med 
synpunkter på föreningens verksam-
het.

En fråga som diskuterades flitigt var 
de subventionerade s.k. Corona-
sjösättningarna och andra anpass-
ningar som styrelsen beslutade om i 
början av pandemin. De var bra då 
eftersom de gav oss andrum att för-
stå hur vi kunde rädda båtsäsongen 
-2020. Starka röster höjdes för att 
inte genomföra årsmötet 2020 och 
då tvingas driva klubben under för-
myndare, vilket troligen medfört att 
ingen enskild hade vågat ta personligt 
ansvar för att t ex sjösätta och hantera 

båtar, bryggor m.m. Nu gick båt-året 
2020 bra på många sätt, mycket tack 
vara alla förståndiga funktionärer, or-
dentliga riskanalyser för alla klubbens 
aktiviteter och att alla tagit sitt ansvar. 
Nu, när vi stärkta med erfarenhet och 
kunskap går in i en ny säsong anser 
styrelsen att vi nått så pass långt och 
att verksamheten är anpassad enligt 
FHM’s direktiv och att vi inte längre 
behöver subventionera hanteringen. 
Vi kan genomföra hanteringen på ett 
säkert sätt och alla som måste kan ju 
även i fortsättningen välja enskild sjö-
sättning eller ”slippa” klubbarbeten 
mot en skälig ersättning.

Styrelsen har fått många indikationer 
under Pandemin att det fungerat min-
dre bra med tillgängligheten i våra ut-
hamnar. Våra uthamnar ska vara till 
för våra medlemmar och reglerna har 
vi behövt se över, men mer om detta i 
en egen artikel. Om ändringen är för 
alltid eller bara under Pandemin åter-
står att se. Kanske är det ett fåtal inci-
denter med ett begränsat antal gäster 
som fått stor spridning, eller är det 
våra fantastiska uthamnar som lockar 
för mycket…..

Oavsett orsaker så är vi en stor klubb 
med många intressen och åsikter och 
det digitala rummet har skapat en 
plattform som kommer att vara till 
hjälp när vi skall navigera TBK mot 
framtiden och fatta rätt beslut. Så ut-
nyttja tekniken och hör av er. Säg vad 
ni tycker. Vi kanske inte gör som du 
säger, men vi lyssnar alltid.

Med förhoppningar om en skön båt-
sommar!

Anders Bengtsson
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Protokollet  
i sin helhet finns på 

TBK hemsida
tralhavetsbk.se

Fortsättning på nästa sida

Protokoll från årsmötet 2021
Redaktionens summering av protokollet och egna no-
teringar. Hela protokollet finns på TBKs hemsida. 68 
medlemmar deltog i mötet digitalt (antalet varierade lite 
beroende på de som kopplade upp sig sent respektive de 
som tröttnade och loggade ut – en viss fördel med denna 
digitala form).

Mötets öppnande
Mötets ordförande Anders Bengtsson hälsade alla välkom-
na och förklarade mötet öppnat. Till mötessekreterare val-
des Anna-Karin Eriksson. 

Information från Styrelsen
Anders Bengtsson redogjorde för de samtal som förs med 
Österåkers kommun gällande TBKs varvsplacering. Mål-
sättningen från klubbens sida är att vara kvar.

Vi har arbetat med klubbhusets invändiga miljö. Miljöar-
bete fortgår.

Kansli, Klubbsektion, Hamnsektion, Varvssektion, Säker-
hetssektion

Christian Claesson redogjorde för Varvssektionens upp-
drag: sjösätta och ta upp medlemmarnas båtar, underhålla 
mark underhåll och förnyelse av maskinpark samt rekry-
tering av mekaniker och subliftförare.

Bengt Larsson redogjorde för Hamnsektionen: att ta hand 
om TBKs olika bryggor, innerhamnar såväl som utham-
nar, där den senare delen krävt mer arbete. Insatser från 
medlemmar är väl värda sin uppskattning.

Hans Broman redogjorde för Klubbsektionen med högt 
deltagarantal på alla seglingar samt seglarskola.

Christer Schön redogjorde för Säkerhetssektionens arbete 
med bevakning. 

Gunnar Lundell redogjorde för arbetet med att fräscha 
upp klubbhuset och kansliets arbete.  

Ekonomi
Göran Lingvall redogjorde bokslutet för verksamhetsåret 
2020 och klubbens ekonomi som är god.

Revisorernas (Björn Wengse och Måns V. Jonsson) till-
styrkte skriftligen att årsmötet skulle fastställa resultat- och 
balansräkningen samt att styrelsens ledamöter beviljas an-
svarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Stadgefrågor
Mötet beslöt på mötesordförandens förfrågan att bifalla 
styrelsens förslag om ändring av § 16.

Val av funktionärer
Mötet valde i enlighet med valberedningens förslag:

Styrelsen
Ordförande Anders Bengtsson Sittande

Ledamot Mia Dernell Omval

Ledamot Magnus Malmgren Omval

Ledamot Göran Lingvall Sittande

Säkerhetssektionen
Ordförande Christer Schön Omval

Vice ordförande Hans Palmekrans Sittande

Sekreterare Claes Kindel Sittande

Klubbsektionen
Ordförande Hans Broman Omval

Vice ordförande Cecilia Martinsson Björkdahl Sittande

Sekreterare Ann Furbäck Sittande

Varvssektionen
Ordförande Christian Claesson Sittande

Vice ordförande Jan Stendahl Omval

Sekreterare Magnus Rådström Omval

Hamnsektionen
Ordförande Mats Rosengren Nyval

Vice ordförande Kurt Lindberg Sittande

Sekreterare Mikael Djulstedt Omval

Revisorer
Ordinarie Björn Wengse Omval

Ordinarie Måns Jonsson Omval

Suppleant Mats Andersson Omval

Valberedningen
Ledamot Fredrik Olin Sittande

Ledamot Håkan Kring Sittande

Ledamot Paul Hellgren Nyval

Ordförande tackar också avgående ordförande för Hamn-
sektionen, Bengt Larsson, samt avgående för Valberedningen 
Anders Svensson.

Mötet uppmärksammar den ojämna fördelningen vad gäller 
män respektive kvinnor.

Motioner
1. Motion angående att styrelsen ska svara medlemmar 
inom en viss tid
Omröstning där tre röster är emot styrelsens förslag.  
Mötet bifaller styrelsens förslag.

2. Motion angående organisation
Valberedningen har lämnat kommentar.

Omröstning där fyra röster yrkar för bifall. Mötet avslår 
motionen.

3. Motion angående avverkning och gallring av träd på 
Örsholmen
Mötet avslår motionen.

4. Motion angående bibehållna regler vid sjösättning 
pga Pandemi 
Omröstning där fyra röster yrkar för bifall. Mötet avslår 
motionen.

5. Motion angående att ha årsmöte 2021 utomhus
Omröstning där fyra röster yrkar för bifall. Mötet avslår 
motionen.

Styrelsen fortsätter arbeta med möjligheten  
att kombinera fysiskt och digitalt möte.

6. Motion angående kommungrind
Mötet bifaller motionen.

TBK:s styrelse har beslutat att ställa in sjösätt-
ningskaféet i vår pga Covid-19.

Vi behöver dock din hjälp med lite arbete ute på varvet. 
Det handlar om trädgårdsarbete och lite städning. 

Tag därför kläder efter väder och ett par handskar. Om du 
är anmäld till ett förmiddagspass så ska du anmälan din 
ankomst till slipbasen nere vid vattnet kl 8.00. Om du har 
ett eftermiddagspass anmäler du dig kl 12.30

Varmt välkommen!

Varvssektionen/Kansliet

Klubbkaféet 

Stängt i vår!
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Hej alla medlemmar

Jag tänkte berätta lite om vem jag är, men först vill jag 
tacka Er för förtroendet för denna arbetsuppgift, det känns 
hedrande.

Mats Rosengren heter jag, är 58 år. Bor i Åkersberga och 
har gjort det sedan jag var fyra år då mina föräldrar bestäm-
de sig för att flytta hit från Farsta 1966. De köpte tomt och 
byggde ett hus i Tuna. Tidigt gick de med i TBK och skaf-
fade båt. På den tiden fanns det bara två betongbryggor i 
Tuna Södra samt några svajplatser ute i viken, där vi fick 
en plats. Varje sommar var vi ute i skärgården, och som jag 
nämnde på årsmötet så är både Kålö men framför allt Lilla-
Kastet på Ingmarsö två ställen som vi ofta besökte och som 
därför ligger mig varmt om hjärtat. Vi gjorde även längre 
spännande resor med båten till både Gotland och Åland 
samt genom Göta kanal.

Har idag en 37-fotsegelbåt vid namn La Vida som vi nu 
har haft i sju år. Finns inget mer avkopplande än att puttra 
ut från bryggan, sätta segel och känna vinden bära oss ut i 
skärgården med fullbunkrad båt oavsett om det gäller för 
en weekend eller lång semester. 

Är även med i TBK Kappsegling och kappseglar, (har även 
seglat regattor som Kolfiberrodret, Robline Solo Chal-
lange, Robline One Star samt Nordic Yachts Open). Här 
kan jag verkligen tipsa Er som vill prova på kappsegling 
att vara med på TBKs onsdagsseglingar. En mycket enkel 
form av segling. En del tävlar medan andra bara vill segla 
med runt banan för att jämföra sig med båten bredvid. 
Men gemensamt för alla är att ha kul och utvecklas som 
seglare. Onsdagsseglingar har utvecklats ordentligt de se-
naste åren, inte bara genom att antalet båtar som seglar 
ökat till mellan 35-50 st utan även att folk som bor runt 
Trälhavet går ned till bryggorna med kaffetermos för att se 
detta skådespel. Helt fantastiskt.

När båtsäsongen ligger i ide så är det skidor utför som gäl-
ler. Favoritorten är Björnrike, har varit där sedan mitten 

av 70-talet. Finns inget i Sverige som slår deras söderslutt-
ningar i en strålande marssol.

I min militärtjänst låg jag i Flottan, Berga Örlogsskolor 
samt Muskö som båtchef och har framfört både 200 och 
700-båtar och fick möjligheten att läsa Skepparexamen. En 
spännande tid då året var 1983, dvs. året efter ubåtsinci-
denten på Hårsfjärden.

Jag har en del erfarenhet från föreningsarbete. Tidigare har 
jag suttit i en del bostadsrättföreningar samt även en väg-
förening. Idag har jag ett uppdrag som vice styrelseordfö-
rande i Nordens största Fordonsförening, SFVF med över 
2000 medlemmar.

Arbetslivet har egentligen bara bestått av bilar, eller rättar 
sagt bilbranschen. Saab ligger mig närmast. Har varit verk-
sam som marknadschef med erfarenhet av budget/perso-
nalansvar. Har även erfarenhet av Kvalitet/miljölednings-
system som ISO 9000, ISO 14000 samt OHSAS 18000.

Avslutningsvis vill jag tacka för ordet och önska Er en rik-
tigt skön båtsäsong.

Vi ses i hamn/Mats

Vår nya hamnchef
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EPOXYGRUNDMÅLNING
Dags att göra om grundarbetet? Vi hjälper dig! Vi utför bottensanering av miljöfarlig 
färg. Allt fler marinor och båtsällskap kräver att din båt uppnår de nya miljökraven 

om biocidfria bottenfärger. Hör av dig till oss för offert!

Varför bör du sanera och
epoxibehandla din båt?
• Epoxigrunden skyddar 

din botten från att fukt 
skall tränga igenom och 
orsaka s.k plastpest. 

• Biocidfärger innehåller 
hälso- och miljöfarliga 
ämnen. 

• Allt fler marinor och 
båtsällskap har krav på 
att bottenfärgen ska vara 
miljövänlig och fri från 
biocid och TBT.

Vad gör vi?
1. Vi slipar bort den 

miljögiftiga färgen. 
2. Vi epoxibehandlar båtens 

botten, vilket skyddar mot 
fuktintrång.

3. Vi applicerar en biocidfri 
färg som stärker och ger 
ett långvarigt skydd till din 
båt.

4. Båten får ett certifikat som
bekräftar att båtens 
bottenfärg uppnår 
miljökraven. 

Mobil. 076- 075 52 49 info@batsupport.se www.batsupport.se
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Styrelsemöte 4 november 
– 2013/11

1.

2.

3.

4. Beslutas att projekt Säkerhetsbåt &
förvaringsanläggning utökas till 250’
enligt redovisad plan. Projektet leds av
Björn Nordbeck under styrning av AO.

5.

Styrelsemöte 11 november
– 2013/12

1.

2.

3.

4. STYRELSEN
– SMBF har bekräftat vårt utträde.
SRBF startar upp 140101
– Höstmötet – Ris & Ros om Brogrens
förslag på höstmötet
– mkt positivt till poängsystem för
klubbarbete

– CF har förslag på modell till 
140113
– TR & CF träffar kommunen ang
Vändvägsavtal & toatömninganlägg-
ning
– Ett nytt möte med fokus på strate-
gifrågor planeras till Jan–Feb 2014.
– Medlemsförändring: Okt–nov
+16/–11

5. KANSLI
–
– Planer finns klara för iordningställ-
ning av framsidan

6. VARV
– Alla båtar uppe – 2 subliftar konser-
verade och klara för vintern
– Torrsättningen har fungerat bra 
i stort – sammanfattas senare
– Subliftförare finns 
– Underhållskunninga – underbeman-
nade – svag länk – nyrekrytering pågår
– Dokumentationsarbetet ska styras
upp – Riskanalyser ska göras och ruti-
ner ska sättas på pränt genom enkla 
arbetsbeskrivningar.
– Gunnar redovisar försäkrings -
status – Vad gäller om något händer i
klubbens båthantering?

7. HAMN
Kålö: – 20 personer jobbade den 2 no-
vember (stängningshelg).

Ingmarsö – Ny arbetsgrupp igång

Runöhamn – ny brygga på gång –
platsfördelning inte klar – klubbarbete
för samtliga som har plats idag.
Sätra & Tuna – Jollecenter – Lind-
holmsviken – Vintervila

8. KLUBB
Kappsegling – 
Fest – Julgransplundring planeras
Sjöliv –
Seglarskolan –Faddersystem för samt-
liga båtar planeras
Team Ungdom – ”Ny” säkerhetsbåt
har införskaffats. Beg Nautica 20, dub-
belbottnad RIB inkl 30-vagn. Delar an-
läggningsbidraget har betalats ut och
ett förvaringssystem under tak är under
uppbyggnad.   

9. EKONOMI-
Läget: ”Ser bra ut”

10.

11.

Protokollsutdrag

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-15  07.34  Sida 4
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Av försäkringsbolag 
rekommenderade 

bojtyngder av betong 
vid fast förtöjning

Vikt på land 
(kg)

Vikt i sjön 
(kg)

350

500

850

1400

2000

200

300

500

850

1200

1 ton

3 ton

6 ton

10 ton

10-20 ton

0,2-0,5 ton

1,0-1,5 ton

2,0-3,0 ton

4,0-5,0 ton

6-8 ton

2000 Sek     

2800 Sek

3700 Sek

4600 Sek

5900 Sek

Motsvarande vikt 
för Mooringar med 
griptänder i bakkant 

som kan gräva ner sig 
i sedimentbotten

Vid hårdare sedimentbotten 
rekommenderas att använda 

storleken större Mooring

Båt - deplacement i ton

Skyddat läge Utsatt läge

Rek.
Priser

Va
rm

-

ga
lva

de
  

Mooringen levereras i 4 delar 
med 4 bultar för 
enkel transport 
och montage.

Mont. alt. 1 för boj- och 
bryggförankring vid 
olika bottenytor.
(Bojlina 2 ggr. vattendjupet.)

   Även för 
   svajbojar.

Mont. alt. 2 för bryggförankring 
vid mjuk sedimentbotten. 
Använd lina med 
Moorflex, eller 
kätting minst 
3 ggr. vattendjupet.

Moorsafe ankare, överlägsen hållkraft 
även vid hårda sand- och lerbottnar.

Moorsafe 30kg Rek. pris Sek 5500
Moorsafe 70kg Rek. pris Sek 12000

Moorflex ryckdämpare för lina och (kätting).
Rekommenderas alltid vid utsatta lägen.
Vikt 2,8 kg, fjädrar 500 mm, rek.pris 2800 kr.

Se video, www.moorsafe.com              För förankring av flytbryggor.

  Moorsafe® för säkrare förankring

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

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

Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp 
till 4 gånger större hållkraft än andra förankrings-
ringar som har griptänder i framkant. 
Med Mooringen uppnås således önskad förank-
ringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Köp våra effektiva förankringar hos
din utvalda   -butik/skeppshandel,
båthandlare eller bryggleverantör

Använd kätting 
eller bojlina 
ca. 2 ggr. 
vattendjupet.

Moorflex ryck-
dämpare ökar 
säkerheten och 
minskar belast-
ningen. 
Får ej släpa mot 
sjöbotten.

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

Fl
yt

boj vid bojlina

Moorsafe boj 
med rostfri ten

SMART!

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

Mooringen 25 kg
Mooringen 40 kg
Mooringen 55 kg
Mooringen 70 kg
Mooringen 90 kg

Patent - Copyright - Upphovsrätt - Designskydd

Made in Sweden Styrelsen informerar
Det är lågsäsong i vår klubb och det märks även på styrel-
semötena. Under dessa perioder kan vi se både framåt och 
bakåt på vår verksamhet. Ibland är det klokt att stanna upp 
för att se sig omkring. Styrelsen har en strategidag inpla-
nerad under våren och där kommer vi att fokusera på mer 
långsiktiga frågor. 

Vi har precis fått in en ny medlem i styrelsen och det ska 
bli roligt och intressant att lära känna honom lite bättre. Vi 
hälsar Mats Rosengren välkommen.

Vi har fortsatt hög smittspridning i Sverige. Våra fram-
tagna restriktioner gäller även i fortsättningen. I skrivande 
stund är det många 70+ i vår kommun som har rätt till 
vaccin och det kommer påverka hela samhället men också 
vår klubb då vår medelålder är hög. Trots Covid är alla 
utbildningar fullbokade och många utbildningar sker digi-
talt. Det är oerhört glädjande att alla ställer om och anpas-
sar sig till det nya läget. 

Under våren genomfördes årsmötet. Det skedde digitalt 
och det var många medlemmar som deltog. De flesta upp-
levde att formen för det digitala årsmötet fungerade bra 
men det finns alltid saker att finslipa när det sker digitala 
möten. Trots alla dessa digitala möjligheter som internet 
ger oss är vi övertygade om att det är bättre och roligare om 
vi ses i verkligheten, om inte annat för den psykiska hälsans 
skull. Det vore kanske bra med en kombination av digitalt 
och analogt i framtiden. 

Vi har skärpt reglerna kring miljöarbetet och det är mycket 
arbete som kvarstår. Alla som ska skrapa sin båts bottenfärg 
behöver anmäla detta till kansliet innan man startar för att 
berätta om sin plan. Vi vill verkligen inte att klubben ska 
bryta mot miljölagen. 
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TBK Seglarskola

Vuxenkurs på gång

Anmälningarna till sommarens läger är
många, men än finns platser kvar på
några av kurserna! Anmälan gör du via
klubbens hemsida, här kan du även 
se vilka kurser som ännu inte är full-
bokade. 

Vi påminner även om vår nya 
vuxenkurs dit vi välkomnar vuxna 
ny börjare. Här lär vi oss segling från
grunderna i våra tvåkronor och C55or.
I slutet av kursen erbjuder vi möjlighet
att ta Seglarintyg 1. 

Vill du arbeta på TBK Seglarskola
och bli en del av vår roliga verksamhet
ber vi dig skicka in arbetsansökan 
senast den 31 mars till kansliet. Ansök -
ningsblanketten finns att hämta på
klubbens hemsida under Seglarskola –
Arbeta på Seglarskolan. 

Vi ses i sommar!
Anna Carbell 

MOBIL MARIN MOTOR
SERVICE AB
Boat & Marine Engine Repairs

Byt ut din gamla Volvo Penta mot...

Avgaslimpor 
till V8:or 

5.5.770000:-:-

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er! 5.700:-

• Bensin o. dieselmotorer, 
• Helservice • Vinterplatser

- Vi kommer till Er!

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

Kanal 1 -14 final:Layout 1  14-02-15  07.35  Sida 19

Håll dig uppdaterad!  www.tralhavetsbk.se
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Vi har en fantastiskt fin och trivsam klubb, med underbara 
uthamnar, klubbhus och brygganläggningar.  Men också 
en härlig gemenskap, trivsel och klubbkänsla. Att det fung-
erar så bra och att det hela tiden utvecklas beror på det vik-
tiga arbete som alla vi TBK klubbmedlemmar och funktio-
närer utför på frivillig basis. Det är detta som präglar vår 
klubbverksamhet och skiljer oss från en marina. Vi hjälps 
åt för att vi tycker det är kul, viktigt och att vi gör det för 
oss själva. Det finns många olika sätt och möjligheter för 
dig att hjälpa till och påverka utvecklingen och framtiden 
för klubben.

Hör av dig till oss om du är intresserad av ett 
uppdrag, eller bara har funderingar på om du 
kan bidra på något sätt!

Om du har intresse eller några frågor kring detta kan du 
kontakta någon av oss i valberedningen  
valberedningen@ext.tralhavetsbk.se

Fredrik Olin 
Håkan Kring 
Paul Hellgren

           

Slipa båtbotten
Det är glädjande att se att det verkar vara många som vill 
åtgärda sina båtbottnar. Då är det viktigt att vi alla är rädda 
om vår miljö och följer de anvisningar som gäller för bot-
tenarbeten. Lite tips och råd finns att läsa i klubbens Miljö-
dokument.

Vid byte av bottenfärg gäller följande regler:

• Täck båten och marken 

• Anmäl till kansliet som besiktigar innan, under och efter 
arbetets gång. 

• Torrslipning endast tillåten med godkänd sugutrustning. 

• Om färgborttagningsmedel och skrapa används är det 
viktigt att all färg som hamnar på presenningen samlas 
ihop med dammsugare eller liknande. Damsugarpåsen och 
andra färgrester skall sedan lämnas i miljöstationen i kärlet 
för torra färgrester. 

• Underlåtelse att följa TBK´s miljöregler och funktionärs-
anvisningar kan medföra att båtplatsinnehavaren åläggs att 
bekosta marksanering 

• Miljöbrott accepteras inte av klubben 

• OBS! Blästring är ej tillåten

Ta gärna en titt på Miljödokumentet i sin helhet på klub-
bens nya hemsida.

Städning
På grund av Coronarestriktionerna så anser vi oss fort-
farande inte kunna genomföra en gemensam städning av 
vårt varvsområde. Det ställer ännu högre krav på att varje 
båtägare städar av sin egen båtuppställningsplats efter, och 
gärna under, vårens båtarbeten. Problemet med kvarlämnat 
skräp är ju, förutom att det ser tråkigt ut, att det gärna 
sprider sig över området. 

Klubben har ju en förträfflig avfallsanläggning vid stora 
bilgrinden så det är enkelt att göra ett stopp där på vägen 
hem.

Vårens sjösättningar
Vårens sjösättningar kommer att genomföras som vanligt 
och vi erbjuder inte längre möjlighet till specialbokning 
för coronautsatta medlemmar då vi räknar med att de skall 
vara vaccinerade till våra sjösättningar. Anser man att man 
inte kan deltaga får man själv ordna det på annat sätt.

Varvsektionen

Vår nya Sublift 12t är under 
produktion
Leverans är beräknad till mitten av juni. Den nya Subliften 
har en del uppdateringar på mjukvarusidan, men den stora 
skillnaden blir de hydrauliskt justerbara aktre bommarna. 
Fördelen blir framförallt att vi kan centrera båten bättre i 
Subliften, vilket kommer underlätta betydligt när vi ställer 
av båten. Skulle man ändå behöva justera båtens läge mot 
vaggan på land så är det också möjligt med de hydrauliska 
bommarna. 

Årets sjösättning kommer dock att skötas av de tre Sublif-
tarna vi har eftersom den nya levereras efter sjösättning-
arna. Vi hoppas kunna avyttra den äldsta 12t Subliften. 
Efterfrågan på begagnade Subliftar ska enligt tillverkaren 
vara betydligt större än tillgången, så det skall nog lösa sig. 

Upprop! 
Har du lust att hjälpa till med  

arbete i klubben eller på annat sätt  
vara med och utveckla och påverka  

Trälhavets båtklubb?

VARVSNYTT
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Den sextonde december förra året angjorde vi Saint Lucia 
och Västindien, redo för äventyr. Nu är det plötsligt april 
och vår hemresa närmar sig, om inte med stormsteg, så i 
alla fall i rask takt. Vi har hunnit med att besöka ytterli-
gare tre länder utöver Saint Lucia, nämligen Saint Vincent 
och Grenadinerna, Dominica samt Antigua och Barbuda, 
där vi nu befinner oss. Trots att avstånden mellan öarna 
sällan är längre än ett dygns segling är deras topografi väl-
digt olika och de senaste månaderna har bjudit på likväl 
långsträckta stränder med turkost vatten som höga berg, 
djungeläventyr och svalkande vattenfalls-bad. Vi har också 
besökt en karibisk chokladfabrik, gjort studiebesök på en 
sköldpaddsuppfödning, genomfört canyoning som är en 
naturlig flod-hinderbana med hopp eller nedfirning nerför 
vattenfall samt myst kring lägereldar på stranden. 

När vi satt hemma och planerade detta äventyr och läste 
om allt Karibien har att erbjuda blev listan över länder vi 
ville besöka lång. Kanske för lång… Så när vi nu reflekterar 
lite kring vår tid här och det faktum att vi begränsats av 
Corona-relaterade restriktioner i form av dyra PCR-tester 
och stängda gränser, har det inte bara varit av ondo. Istäl-
let för att skynda till nästa ö/land och känna press att se så 
mycket som möjligt har vi kunnat varva ner och njuta av 
de platser vi ändå kunnat besöka. 

Just idag ligger vi i Jolly Harbour på Antigua, för första 
gången i marina sedan i Rodney Bay på Saint Lucia. Vi har 
just kollat riggen, gjort motorservice och storstädat båten. 
Vi har inte haft några problem med båt eller utrustning, så 
vi gjorde nog rätt i att uppdatera båt och utrustning innan 
avfärd. Vi har dock avverkat några Wichard ankringskro-
kar, men nu har vi köpt starkare grejor som troligen ska 
hålla bättre. 

För det mesta är det ankring eller boj som gäller, för vår 
del helst ankare då boj-förankringarna här är av varierande 
kvalité. Vi har hört både en och två skräckhistorier om bo-
jar som släppt, men i rättvisans namn också historier om 
båtar som draggat, vilket vi än så länge inte själva behövt 
uppleva. Däremot hamnade vi en solig förmiddag på Do-
minica plötsligt på grund då vinden, efter att ha varit helt 

stabil i nästan tre veckor, oväntat vände. Vi hade ankrat väl 
nära stranden och såg förfärat från land, där vi var för att 
handla mat, hur båten stod oroväckande grunt och stilla. 
Tack och lov kunde vi dra loss båten med hjälp av ankar-
spel, full gas på motorn och en vänlig dominikansk fiskare 
som vakat vid vår båt sedan han upptäckt att vi stod på 
botten. Vilken lättnad! Ännu gladare blev vi när vi sedan 
konstaterade att vi klarat oss helt utan skador. Och vin-
den, ja, efter en dryg timme var det återigen frånlandsvind 
märkligt nog. Utöver det har vi klarat oss fantastiskt bra 
från olyckor/jobbiga händelser och numera är vi heller inte 
fullt lika djärva när vi ankrar. 

Hur är då långseglarlivet? Många gånger härligt, njutbart 
och alldeles underbart. Samtidigt finns ju vardagen i viss 
mån även här ombord. Barnen ska ha skola, maten ska in-
handlas samt lagas och kläder tvättas. Båten slits betydligt 
mer än under en vanlig sommarsemester och behöver både 
underhåll och en del småfix. Att få tag i färsk mat är inte 
alltid en självklarhet och platsen i kylskåpet är begränsad. 
Dessutom håller frukt och grönt som förvaras i rumstem-
peratur inte lika länge som hemma, oftast har vi 28-30 
grader inne i båten. Men med det sagt, det vi främst kom-
mer att ta med oss är alla fantastiska upplevelser och alla 
möten med trevliga människor – både andra långseglare 
och lokalbefolkning – samt glädjen och stoltheten över att 
vi lyckats genomföra detta äventyr. 

På många av öarna i Västindien finns det många lösgå-
ende hundar och katter till barnens stora förtjusning. På 
Mayreau blev vi kompisar med volontärerna på Mayreau 
Animal Welfare och fick följa med på deras promenader 
med öns hundar. Givetvis blev vi även kompisar med alla 
hundar och katter på ön. Ett fint minne för både oss vuxna 
och barnen och vi saknar kompisarna från Mayreau, såväl 
tvåbenta som fyrbenta. 

Seglingen mellan de öar vi har besökt i Västindien varierar 
i längd mellan 5 sjömil till 150 sjömil. Oftast blåser det 
NO, så seglingsrutten blir ofta planerad med NO-vind i 
åtanke och vindstyrkan varierar. Ibland är det vindstilla, 
för det mesta runt ca 12 m/s, men vi har också revat vårt 

storsegel för första gången under våra 19 år som båtägare, 
då det blåste 20 m/s i byarna mellan Bequia och Saint Vin-
cent. Längs med öarna är det lä (man seglar på väst-sidan), 
men mellan öarna ökar vinden och vågorna blir ofta gan-
ska stora. 

Av de öar vi besökt är det svårt att hitta någon klar favo-
rit. De är ju, som vi nämnde inledningsvis, så olika till sin 
natur och vi uppskattar just blandningen. Grenadinerna 
har många fina vikar och stränder, även här har öarna 
sin ”stil”; exempelvis Mustique, som är ”lyx-ön”, Bequia 
är charmig och bjuder på en blandning av gammalt och 
modernt medan Mayreau, där vi tillbringade mycket tid, 
är mindre civiliserat och ganska avskalat. Dessutom finns 
här Union Island, kite-surfarnas paradis, Canouan och To-
bago Cays, det sistnämnda en samling obebodda öar, skyd-
dade från Atlanten av ett stort rev som bjuder på magnifik 
snorkling och dykning. På Dominica upplevde vi otroliga 
naturupplevelser bland djungel, varma källor och impone-
rande vattenfall. Antigua är känd för sina många stränder, 

liksom Barbuda, där vi inte kunde se oss mätta på det tur-
kosa vattnet och den rosaskimrande, vita, kilometerlånga 
sandstranden. 

Utöver stängda gränser och diverse restriktioner så har 
Corona självklart också påverkat antalet båtar och kryss-
ningsfartygen har helt upphört med sin verksamhet här 
i Västindien. På många ställen där man vanligtvis ligger 
ankrade på fenderavstånd har vi varit helt själva eller i säll-
skap med bara en eller två andra båtar. Även stränderna 
har gapat tomma och under seglingen ned genom Europa 
var det aldrig något problem att få en hamnplats. Vi inser 
att vi har upplevt ett annat Karibien än vad långseglare 
vanligtvis gör, men vi har också sett hur lokalbefolkningen 
lider av den uteblivna turismen och vi känner med dem. 
Att detta kommer bara några år efter två av de mest förö-
dande orkanerna Irma och Maria drog över denna del av 
Karibien gör det än tuffare då återuppbyggnaden nu går än 
långsammare. 

Tanken var att avsluta vår tid i Karibien på Guadeloupe, 
men för bara några dagar sedan tog Frankrike beslut om 

Med S/Y Lady Ann till Västindien

att åter stänga ned och det inkluderar alla franska öar så nu 
är vi inte längre välkomna där. Vi siktar istället på den hol-
ländska delen av Saint Martin, dit vi räknar med att segla 
om en dryg vecka. Vi hoppas kunna klämma in dykning på 
Saint Eustatius, som enligt guideböckerna ska vara riktigt 
bra, på väg till Saint Martin. 

På Saint Martin börjar förberedelserna inför ”hemseg-
lingen” på riktigt. Tanken är att starta kring månadsskiftet 
april/maj, förutsatt att vädret tillåter och målet är Azorerna, 
cirka 2200 sjömil nordost härifrån. Dock så kan vi inte gå 
raka vägen, utan måste först gå norrut för att sedan vika av 
österut, så trolig totaldistans hamnar nog runt 2500 sjömil. 

Enligt vad vi läst och hört kan hemseglingen bli tuffare 
än seglingen hit och det är svårt att uppskatta hur lång tid 
det kommer att ta, men vi räknar med cirka tre veckor. 
Till skillnad från hitvägen är risken för kraftiga lågtryck 
högre och det finns också stiltjebälten som kan göra att det 
tar längre tid. Vi vill i möjligaste mån undvika att hamna 
i oväder och seglar hellre några sjömil ”åt fel håll” vilket 
också kan förlänga seglatsen. 

Från Azorerna till England är det ca 1200 sjömil. Beroende 
på situationen i Europa när vi nått så långt så får vi se om 
vi kan segla på den engelska sidan av Engelska kanalen, 
vilket vi inte kunde i somras på vägen ner genom Europa, 
men hoppas får möjlighet att göra nu. I augusti behöver vi 
vara hemma igen, då väntar skola och jobb, men dit känns 
det ännu långt kvar och vi ska nu njuta av sista delen av 
vårt äventyr! 

Seglingshälsningar 
// Lasse, Caroline, Albin och Malin

www.sailingladyann.se
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Teknik
Båtar byggda från och med 2006, med fast installerad 
toalett, skall också vara försedda med hålltank och en an-
slutning på däck för sugtömning av toalettavfall. Är båten 
äldre och utan tank och sugtömning måste den byggas om. 
Det finns ett flertal tekniker och principer för detta och 
man kan ha tanken under toan eller över. Beroende på hur 
man har tänkt sig att det ska fungera. Utgår man från att 
man alltid ska sugtömma är det väl enklare.

Vad kostar det?
Kostnaden beror givetvis på hur det ser ut idag och kanske 
framför allt på om man gör det själv eller anlitar ett proffs. 
Ett helt system med toalett och tank kostar enligt uppgift i 
storleksordningen 10 000 kr.  

Alternativ 
Vill man ha en enkel lösning utan tankar och slangar finns 
det alltid en lös ”porta-potti” som töms iland (dock med 
problematiken med saneringsvätskor). En annan variant är 
en mulltoa där avfallet bryts ned av mikroorganismer (men 
den kräver ventilationsfläkt och en temperatur på minst 
14° C). Allra enklast är väl en hink (gärna med tättslutande 
lock) som man tömmer i en toalett på land

Min egen skit
När jag köpte Alca (en SK 95:a som fyller 125 år i år) fanns 
ingen toalett. Första åren hade jag en Porta-potti men ef-
tersom jag ville att frun skulle trivas ombord bestämde jag 
mig 2011 för att installera en toalett med tank och tank-
sug. Egentligen skulle jag inte behöva installera tank och 
inte heller tanksug eftersom Alca som veteranbåt är un-
dantagen från regeln. Men ingen vill väl ligga i en hamn 
och tvingas skita rakt ut eller tvingas tömma tanken inne 
i skärgården, även om det råkar vara ute på en fjärd. Kan 
vara tryggt att veta om ni skulle hamna bredvid oss i någon 
av våra uthamnar.

För att göra allt enkelt är toapumpen eldriven (min erfa-
renhet är att handpumparna så småningom börjar läcka 
och krångla). Dessutom har jag en nivåmätare så jag slip-
per uppleva en överfull tank – ännu en gång. 

Tanken sugtöms vid hemkomst (tar några minuter extra) 
eller ute på någon station i skärgården men jag kan också 
– om det kniper – tömma tanken i havet (men det var 
längesedan det behövdes).

Gunnar Schrewelius

När jag skrev förra artikeln om båtbottenfärger blev jag 
lite inspirerad att skriva om andra aktiviteter kopplade till 
miljön. Eftersom ingen har uttryckt något missnöje med 
förra artikeln (faktiskt tvärtom) så fortsätter jag här med 
nästa artikel. Denna gång om toatömning.

Jag var tidigare ganska skeptisk till debatten om fritidsbå-
tarnas toaavfall. Det är väl inte så mycket och alla töm-
mer väl ändå ute till havs… Efterhand som båtlivet ökar 
i omfattning i Stockholms skärgård inser jag att mängden 
toaavfall ändå börjar bli omfattande, i alla fall lokalt. Jag 
har också förvånats av att när jag varit nere o fixat på båten 
i Sätterfjärden så har jag aldrig sett någon lägga till vid toa-
tömningsstationen där. När jag själv kommit in efter seg-
ling så har det aldrig varit kö och ingen har behövt vänta på 
mig. Tillfälligheter eller finns andra förklaringar?

Många hävdar ju att Östersjön påverkas negativt av fri-
tidsbåtarnas toalettutsläpp. Hur mycket är väl oklart och i 
synnerhet i relation till andra utsläpp från jordbruk, yrkes-
trafik, färjor etc. 

Lagen
All yrkestrafik är sedan 2019 förbjuden att släppa ut sitt 
toalettavfall, även mer än 12 nautiska mil utanför kusten 
som gällde tidigare. Från 2021 gäller att alla fartyg (även 
äldre) och från 2023 även fartyg till och från Sankt Peters-
burg inte får dumpa skiten i havet.

Den första april 2015 trädde författningen i kraft som inne-
fattar ett förbud mot utsläpp av toalettavfall inom Sverige 
sjöterritorium från fritidsbåtar. Redan första oktober 2012 
trädde författningen i kraft gällande krav att mottagnings-
anordningar för avfall skall finnas i fritidsbåtshamnar så att 

de båtar som normalt anlöper hamnen kan tillgodose sina 
behov. Kulturmärkta fartyg byggda före 1965 är undan-
tagna från detta förbud (återkommer till detta mot slutet).

Nå – hur stort är problemet?
Hur mycket avfall är det då? Jag har inte sett några vettiga 
uppskattningar på hur mycket båtfolket skitar ner. Base-
rat på Transportstyrelsens undersökning från 2015 då man 
beräknade att det fanns runt 750 000 fritidsbåtar totalt i 
Sverige och att merparten är småbåtar så finns det drygt 
100 000 övernattningsbara båtar och av dessa finns det 
runt 30 000 sådana motor- och segelbåtar på ostkusten. 
Merparten, gissningsvis 20 000 finns i Stockholms skär-
gård. Enligt Transportstyrelsen har c:a 10 % av båtarna 
någon form av toalett. 

Av de båtar som har toalett kan 50 % sugtömmas, 31 % 
har tank som måste tömmas i sjön och 15 % tömmer di-
rekt i sjön (utan tank). 4 % har annan typ, porta-poti etc. I 
Stockholm verkar andelen som kan sugtömmas vara större 
(71 %). Å andra sidan sugtömmer bara 39 % av de som 
kan vid varje tömning och 9 % gör det aldrig. 53 % gör 
det sällan eller ofta.

Om det nu finns 20 000 båtar i Stockholmsområdet och 
hälften är ute samtidigt (högt räknat) så kan man anta att 
om alla dessa 10 000 båtar släpper ut skiten i sjön och om 
det i genomsnitt är tre personer ombord och alla gör sina 
behov blir det max 4,5 liter (urin o skit) per dygn, eller 
på en veckas semestersegling (31 liter) eller summerat för 
Stockholm 315 kubikmeter latrin. Om man på skoj antar 
att det är 20 meters djup innebär detta en ”skitpelare” på 4 
x 4 meter. Även om jag räknar fel på en hel decimal så blir 
det inte så mycket. Enligt marinekologen Sture Hansson 

vid Stockholms universitet har utsläppen dock stor negativ 
effekt på vattnet om man tömmer sin båtttoalett direkt i 
sjön. Effekten av en vecka på sjön har lika stora effekt på 
övergödningen som fem månaders toalettbesök på land 
(om landtoaletten är ansluten till ett modernt reningsverk) 
eftersom avfallet är mer utspätt då.

Diskussionerna kring detta (innan förbudet trädde i kraft) 
handlade om nyttan med dessa åtgärder jämfört med alla 
andra utsläpp men problemet är väl att man diskuterar 
olika saker och från olika utgångspunkter: försurning, bak-
terier eller bara allmänt äckel. Och som vanligt finns det 
fanatiska miljömänniskor kanske båthatare eller hygien-
hysteriker på ena sidan och okunniga förnekande båtägare 
på den andra.

Drar jag därmed slutsatsen att förbudet är onödigt? Nej, 
jag tycker nog att det är vettigt eftersom vi båtmänniskor 
gärna klumpar ihop oss i populära vikar och gästhamnar. 
Vetskapen att det finns en lag som förbjuder utsläpp gör 
det lite tryggare att bada och borsta tänderna i vattnet runt 
båten. Men man undrar ju ibland om alla verkligen följer 
reglerna. 

Intresset av att använda sugtömningsstationerna är ju inte 
så stor och vetskapen om att det finns en massa båtar utan 
tank och med viss människokunskap som resonerar som 
att ”nöden har ingen lag” medför ju det att en del tömmer 
sina tankar i fjärdarna och en del kanske till och med gör 
sina behov när de ligger i hamn (rakt ut i sjön). Mer äckligt 
kanske än hälsovådligt eller miljöfarligt.

Många hävdar att det är de stora kryssningsfartygen som 
är de stora bovarna eller sälarna eller jordbruken men alla 
dessa utsläppskällor är på väg att minskas och då kan väl 
även båtlivet bidra. Summerar jag allt detta så tycker jag 
nog att lagen mot utsläpp är vettig.

Toatömning – skittråkigt?

Tagen från A
ftonbladet (illustration Paul W

allander)

Klassisk Porta-potti. Vanlig båttoa. Bilder från Alca (nya tanken på plats och slutresultat innan lackning av det sista).

Skitvatten
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16 17Fortsättning på nästa sida

Val av metod
Jag valde att bygga i massivt balsaträ vilket är lättbearbetat 
och med s.k. skiktbygge där hoplimmade skikt grovt följer 
spantformen. Förr i världen byggde jag båt- och flygplans-
modeller även som spantbyggen, men för en halvmodell på 
väggen är ju inte vikten kritisk så det blir bäst med massivt 
trä. Först krävs detaljerad mätning ombord i båten och en 
del omritning eftersom HR-varvets ritningar inte stämde 
helt. Jag skulle kanske kunnat skapa en datormodell i 3D-
CAD, för att från CAD-modellen sedan fräsa eller 3D-
printa en fysisk modell. I så fall skulle det krävts omfat-

Diesel Nectar           0,5 liter 115:-
• Motverkar beväxning i  tanken.
• Effektiv smörjning av spridare och   
 insprutningpump.
• Höjer kvaliteten på dieseln.
• Höjer cetantalet (tändvilligheten)   
 motverkar paraffinbeläggningar.

Bensin Nectar          0,5 liter 115:-
• Håller förgasare och insprutnings- 
 systemet fritt från beläggningar.
• Tändstift och ventiler hålls rena.
• Sänker bensinförbrukningen och   
 har positiv inverkan på avgaserna.
• Förbättrar kvaliteten på alla sorters       
 bensin.

HÖJ PRESTANDAN PÅ DIN BÅTMOTOR
Förbättra bränslet med bensin- eller diesel Nectar.  

Nectarna blandas med bränslet i tanken.

Båt & Maskintjänst Lennart Ivarsson
Sågvägen 24 S, 184 40 Åkersberga
Tel 08-540 877 30 · Mobil 070-719 63 86
info@batomaskintjanst.se · www.batomaskintjanst.se

Olje Nectar  0,5 liter 218:- 
• Kommer bäst till sin rätt i motorer  
 som använder mineralolja.
• Ger en starkare oljefilm och  
 minskad friktion. 
• Förlänger livstiden på din motor.

Lubvision Super Lube  400 ml 125:- 
• Är i dag det bästa universala  
 smörj- och rostlösarmedlet.
• Fantastiska egenskaper t.ex. som  
 vid borrning och gängning i rostfritt.

Vi har naturligtvis fortfarande service  
och reservdelar till Iveco och Lombardini.

Modellbygge under  
Coronakarantänen

tande koordinatmätning i båten med laserscanning, men 
jag har inte tillgång till den utrustning som behövs. Därför 
blev det traditionellt ritande för hand, precis som när jag 
som grabb byggde modeller. 

Arbetet
Efter materialinköp och kontursågning av skikten med 
sticksåg vidtog ”täljande”, slipning, spackling, slipning, 
spackling, slipning,….  Skalpell är ett utmärkt verktyg, 
bättre än rakblad som jag förr använde vid modellbygge. 
Pålimmat sandpapper imiterade de antihalkmönstrade 

I vinter har det mesta stått stilla, förstås beroende på Corona-pandemin. Inga spelningar och kom-
mande jobbuppdrag först i mars-april. Jag gjorde då en halvmodell i skala 1:10 av vår båt HR 29 
Johanna II. När vi köpte båten för 36 år sedan skaffade jag ritningar från Hallberg-Rassy men beroende 
på mycket jobb och resor under alla åren, växande familj, bygge av fritidshus på västkusten, långseg-
lingar och planering mm, blev modellbygget inte av förrän nu. 

Jan-Gunnar slipar.

Båtbottenfärger

Jag trodde jag skulle få en massa negativa kommentarer 
från fanatikerna från respektive läger (miljömuppar res-
pektive miljöförnekare) men har bara fått allmänt positiva 
kommentarer. Kul!

Kan vara värt att notera en kommentar från Ingemar Bäck 
som nämner SXK forskningsrapport: ”Låga risker med 
kopparutsläpp i småbåtshamnar. Resultatet visar just en 
mycket liten påverkan efter fyra års test (finns att läsa i 
Båtliv nr 1 2021).

Ingemar föreslår en vettig diskussion i något lämpligt fo-
rum med sakkunniga (inte tyckare eller fanatiker). Någon 
som vill ta tag i detta?

Innan någon överbevisar mig så lever jag efter det jag kom 
fram till i förra numret (2021 nr 1).

Gunnar Schrewelius
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plastytorna i rufftaket. Teakdäcket ”fuskades” till med ett 1 
mm balsaflak, där jag enligt foton ritade nåtmönstret med 
svart penna och sedan målade flaket i teakkulör med ak-
varellfärg. Målning av hela modellen, först med grundfärg 
som fyller porerna i balsaträet, sedan lackfärg. Ruff/sitt-
brunn (kulör ”äggskal”), fribord (vitt, med mörkblå HR-
ränder) och köl/roder/botten, färgerna brutna till rätta ku-
lörer enligt respektive färgkoder. Bottenfärgen blev blankt 
grå som vår nypålagda epoxi (efter höstens bottensanering 
av båten, med skrapning/slipning och epoxibehandling 

hos Plastskador/Svinninge), istället för den gamla domi-
nanta röda – giftiga och blödande - bottenfärgen som jag 
haft ända sedan nyleveransen 1985. Relingslisten sågade 
jag till sektionsvis i teak och slipade till rätt profil (2007 
fick jag också till den stora båten slipa en relingssektion 
– med ämne från Hallberg-Rassy - till rätt profil och mon-
tera i aktern, efter att vår båt blivit påkörd vid kaj, så att 
teakrelingslisten spräcktes). 

Modellens avbärarlist limmade jag separat på fribordet, med 
spår för mässingsskenan, 1,5 mm mässingstråd för modellen. 

Skylights, S-drev och rorkult med hjärtstockshuvud fin-
snickrades separat. 

Andra detaljer som knapar, halkip, winschar, logginstru-
ment, solpanel, grabbräcke, pulpits, akterstege och peke 
utelämnade jag däremot, eftersom båtens form är det vik-
tigaste för en halvmodell. ”Tavlan” som modellen skruvats 
till är gjord av ekmönstrat golvlamellträ, med hörnlister i 
ek som ram. För modellbygget ockuperade jag vårt gäst-
rum, det var för trångt i källarens snickarbod. 

Inom parentes byggde jag för många år sedan ett par halv-
modeller i skala 1:10 som hänger hemma på väggen; vår 

förra båt Marieholm 26 Johanna (uppbordad IF-båt med 
dieselmotor), samt en mycket vacker Tore Herlin-ritad R6 
från 1938 (men tyvärr har jag aldrig själv ägt någon R6a). 
Även en spantbyggd modell i liten skala av vår gamla träbåt 
Corall. Liten skärgårdskryssartyp 17 m2 NL-inmätt (gam-
mal mätningsregel 1929 – 1971), byggd på planka, läckte 
både underifrån och uppifrån! Så nu blir modellsamlingen 
äntligen kompletterad. Man behöver inte vara sysslolös 
trots Corona-isoleringen!

Jan-Gunnar Persson 
TBK 614

Ritning.

Grov forming av sittbrunn.

Fixering av relingsarg.

Fixering av avbärarlist.

Hoplimning av balsaflak.

Skiktmodell.

Fixering av mässingslist avbärarlist.

Detaljer.

Detaljer.

Färdig.

Färdig. Andra modeller.
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Hösten 2021 
Generellt för samtliga kurser
Anmälan görs via TBK hemsida/utbildning
Minst 6 deltagare krävs för att kursen ska genomföras.
Medlemmar har förtur till utbildningsplatserna om det är 
platser kvar tre veckor innan kursstart finns möjlighet även 
för ickemedlemmar till ett något högre pris.
Plats: TBK klubbhus
Tid: kl.18.30 – ca 21.00

Titta alltid  
på hemsidan  

för senaste nytt om  
kurser och tider etc. 

Anmälan görs  
via TBK hemsida
tralhavetsbk.se

Kustskepparintyg – start 16 september 
Lär dig hur man navigerar i mörker och på öppet vatten utan 
tidvatten, alltså främst Östersjön, Västkusten och Medelha-
vet! 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. 

Utöver detta har vi ett praktikpass i mörker där vi får träna 
på fyrnavigering mm.

Examen ger också behörighet att föra fritidsskepp d.v.s far-
tyg längre än 12 meter och bredare än 4 meter. 

Lägsta ålder för examination är att man fyller 15 år under 
året.

Förkunskaper: Förarintyg sedan minst en månad. Intyg 
om praktik krävs för examination.

Kursledare: Leif Thedvall

Veckodag: torsdagar

Utbildningstillfällen:10 + praktik och examination

Pris: 1 250 kr. exklusive kursmaterial (800 kr för junior-
medlemmar).

Praktikpass 200 kr 

Examination 650 kr.

SRC-VHF – Start november
Denna SRC/VHF-kurs kommer, efter examination, att leda 
fram till behörighet att använda VHF-radio med DSC
Veckodag: Tisdagar 18:30-21
Kurstillfällen: 2 gånger + praktik och examination
Pris: 400 kr. exklusive kursmaterial
Examination 650 kr plus ev 65 kr för intygsboken.

Radar – Start slutet av mars 2022
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, som också är en del i examinationen. En kurs för 
dig som redan har radar eller funderar på att skaffa. Radarn 
”ser” din omgivning, navigatorn anger din position. 
Förkunskaper motsvarande minst Förarintyg krävs.
Minimiålder 15 år rekommenderas
Kursledare: Leif Thedvall
Veckodag: tisdag 
Kurstillfällen: 4 gånger + praktik och examination
(uppehåll under påsklovet)
Pris: 1100 kr. inkl praktik men exklusive kursmaterial
Examination 500 kr plus ev 65 kr för intygsboken.

Tjejkurs i praktisk båthantering
Tyvärr fortsätter restriktionerna på grund av Covid-19 och 
detta innebär att tjejkursen i praktisk båthantering ställs in 
våren 2021. 



Kappsegling och Corona  
vår – sommar – höst
Säsongen 2020 gick det bra att Kappsegla. Vi hjälptes åt 
enligt konstens alla regler och undvek tillhörande mingel 
efter seglingarna. I år hoppas vi givetvis på att det skall 
gå minst lika bra. I skrivande stund (början av april) är 
dock trenden inte jättebra. Planen är dock att genomföra 
alla tänkta seglingar och vi kommer att veta vad som gäller 
först relativt nära inpå de första seglingarna: Onsdagsseg-
lingar och Vår Racet. Vi är i kontakt med Svenska Seg-
larförbundet för senaste information. De är naturligtvis 
bättre förberedda i år. 

Summerat: vår och försommar räknar vi med att kunna 
segla utan mingel. Sensommar och höst hoppas vi även 
kunna erbjuda ett trevligt mingel efter seglingarna. Lät-
tast följer du oss på vår Facebook-sida ”TBK kappseglare”. 
Där skall vi hålla er uppdaterade om alla seglingar. På TBK 
hemsida under Kappsegling hittar du datum för seglingar, 
seglingsföreskrifter och banbeskrivningar mm. Det är även 
där du anmäler dig till seglingarna. 

TBK kappseglingar maj-juni
Under maj och juni är två TBK kappseglingar planerade: 
Vårracet och Örsholmen Race. Tyvärr kommer det inte 
vara någon social aktivitet i samband med tävlingarna och 
vi ber alla deltagare att hålla koll på hemsidan och face-
book ”TBK kappseglare” då det kan bli ändringar med 
kort varsel på grund av pågående pandemi. 

En liten förändring mot tidigare år är att starter kommer 
ske i mindre grupper med beräknad starttid enligt halv 
jaktstart. Antal båtar per grupp kommer att anpassas så 
det inte blir så trångt vid startlinjen. 

Precis som tidigare kan skeppare under pågående tävling 
bestämma om undanvindssegel ska användas eller ej. Vid 
målgång rapporteras det SRS tal man har seglat med och 
alla tider räknas om. 

Nytt för i år är att vi introducerar en SRS shorthanded 
klass för alla deltagare med max två personer ombord. 

TBK tävlingar under 2021 är öppna för följande klasser:

SRS Kölbåt – full crew

SRSs Shorthanded

SRS Flerskrov

Förutom TBK medlemmar välkomnar vi deltagare från 
andra klubbar! 

Fler tjejbåtar och kvinnliga 
kappseglare!
På kappseglingar är det oftast väldigt få båtar med kvinn-
lig besättning och det skulle vi vilja ändra på. Inom TBK 
har vi ett par aktiva tjejbåtar som seglar onsdagsseglingar 
och andra tävlingar men det vore väldigt kul om vi kunde 
locka fler kvinnliga kappseglare. 

Våra onsdagsseglingar är en väldigt bra start om man vill 
prova på kappsegling. På årets tävlingar kommer vi att dela 
ut pris till bästa tjejbåt om det är minst fem deltagande 
båtar med majoritet kvinnor i besättningen.  

Tveka inte att kontakta kappseglingssektionen om ni har 
frågor eller behöver hjälp med att hitta besättning/båt. 
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Facebook: TBK Kappseglare
Joakim

 Bergkvist: 070-793 11 39 
M

ats N
eym

an: 070-580 83 62
Cecilia G

rönlund: 070-833 72 92
Johan Furbäck: 070-563 50 24

Vårracet lördag 22 maj
Vårracet är en distanskappsegling på ca 16 distans med 
start och mål vid Österskärs ångbåtsbrygga. Racet seglas på 
en varierande bansträckning på Trälhavet samt västra och 
östra Saxarfjärden. 

Tävlingen är deltävling 1 av 6 race som ingår i TBK klubb-
mästerskap.

Örsholmen Race lördag 19 juni
Örsholmen Race är en distanskappsegling på ca 16-20 dis-
tans med start och mål utanför TBK klubbholme Örshol-
men. Racet seglas på en bana i mellanskärgården söder om 
Gällnö och ut mot Kanholmsfjärden. Det finns 2 olika ba-
nor i banbeskrivningen och val av bana presenteras senast 
kl 9 på tävlingsdagen. Tävlingen är deltävling 2 av 6 race 
som ingår i TBK klubbmästerskap.

Väl mött!

Kappseglingar

9 maj  TBK Viggan Open
22 maj Vårracet
19 juni  Örsholmen Race
21-22 augusti  Ingmarsö Race 
25-26 september  Kålö Höstkapp

Onsdagseglingar 2021Onsdagseglingar 2021
Blir förstås Onsdagseglingar i vår också på följande 
datum: 12, 19 och 26 maj samt 2, 9, 16 och 23 juni.

Vi räknar ihop resultaten i en Vårcup där 6 segling-
ar ingår (inte den 12 maj)

Ni som har varit med tidigare kommer att känna igen sig 
i mycket såsom startgrupper, banor, rapportering på Fa-
cebook. Ni som inte redan är med i TBK kappseglare på 
Facebook, gå med redan ikväll. Några nyheter blir det i år 
såsom:

Vårt rundningsmärke sjönk så för att kunna variera banan 
så kommer vi att lägga ut ett eget märke/boj i närheten där 
«fiskebåten» låg.

Vi gör lite förändringar kring vilket SRS tal båtarna skall 
starta på: Alla båtar beräknar sitt start SRS-tal efter anting-

en «Full crew” eller ”Double handed” med undanvindse-
gel. Detta SRS-tal ger din starttid. Du kan sedan ute på 
banan bestämma om du vill ha undanvindssegel eller inte, 
vilket betyder att om du seglat med spinnaker/gennaker så 
anger du ditt start SRS-tal när du rapporterar din mål-
gångstid på Facebook. Har du inte använt spinnaker/gen-
naker så anger du ett lägre SRS-tal än det du startade med.

Banorna kommer att vara liknande som förra året i 5 av 
6 seglingar men en gång vår/höst så kommer vi köra en 
lite mer teknisk bana med fler rundningar. Varje ben kom-
mer bli kortare, alltså mer utmanande att köra med undan-
vindssegel om man väljer det.

All info som vanligt på TBK kappseglare. Har ni frågor så 
hör av er till någon i kappseglingskommittén.

/Kappseglingssektionen
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Lås stegarna
Vi är förskonade från stölder. En plotter har fått fötter och 
några bensintankar mm har stulits. Påminner om att låsa 
fast era stegar (så de inte kan nyttjas till andra båtar).

Uthamnarna är i första hand till för TBK:s medlemmar 
men har även varit tillgängliga för gästande båtar mot att 
de har erlagt en hamnavgift. Det har i sin tur lett till att det 
ibland är svårt att få plats i uthamnarna när man anländer 
sen eftermiddag/tidig kväll.

Därför kommer TBK:s uthamnar Örsholmen och Kålö från 
och med 2021 enbart att vara tillåtna för TBK-medlemmar. 

En gästbåt per medlem är tillåtet och denna båt får EN-
BART förtöja via akterförtöjning på sin kompis båt. 

På Lilla-Kastet är gästbåtar fortfarande välkomna till en 
hamnavgift på 150:-/dygn.

Samtliga medlemsbåtar skall bära synlig TBK-vimpel el-
ler TBK-klistermärke för att visa att man är medlem. Det 
kommer att skyltas upp i alla uthamnar med dessa regler.   

TBK:s klubbholmar/uthamnar
TBK har tre klubbholmar till sitt förfogande. Örsholmen i Karklöfaret som vi äger själva. Lilla-Kastet  
på Ingmarsö och Kålö norr om Möja som vi arrenderar. Dessa tre hamnar är under båtsäsongen väl-
besökta vilket är väldigt trevligt. Hamnarna ät ju till för att användas.

  Inte riktigt fullbokatInte riktigt fullbokat
Seglarskolan är nästan fullbokad, men det finns några 
platser kvar på Österskär 3 och Seglarpigge 2. 

Moorsafe-ankare© 

Det starkaste ankaret 
någonsin!
The strongest anchor ever
Unique anchor design

Moorsafe ankare, överlägsen hållkraft  
även vid hårda sand- och lerbottnar.

Moorsafe 30 kg. Rek. pris   5.500 kr
Moorsafe 72 kg. Rek. pris 12.000 kr

Vi har allt som behövs för säker och miljövänlig förankring.

för säkrare och miljövänlig förankring

Moorsafe-ankare©

LINA FRÅN MOORSAFE-ANKARE SKARVAS MED ROSTFRI KÄTTING MOT BRYGGAN

YTTERLIGARE  PRAKTISK  OCH  TEKNISK  INFORMATION  VID  FÖRFRÅGAN.

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

Du kan även köpa våra effektiva förankringar 
hos din utvalda -butik/skeppshandel, 
båthandlare eller bryggleverantör.

Se video och ankartester på www.moorsafe.com

30 kg Moorsafe-ankare motsvarar 
förankring med 3 000 kg betongankare!

Moorsafe & linförankring med 20+ års livslängd ger ca 70% lägre kostnad och 80% mindre CO2 miljöbelastning,  
i jämförelse med traditionell förankring med betongankare och galvaniserad kätting som rostar sönder. 
Och dessutom blir du befriad från förankringsbekymmer och miljöskam.

72 kg Moorsafe-ankare motsvarar 
förankring med 10 000 kg betongankare!

LINA FRÅN MOORSAFE-ANKARE TILL BRYGGAN EXTRA TYNGDER FÖR STÖRRE SEGELDJUP VID BRYGGAN

161 665 gånger

Så många gånger 
har skjutgrin-
den på varvet 
öppnats sedan 
installationen 
2015, det blir i 
snitt 80ggr per 
dag för de som 
tycker sådana 
fakta är kul. 
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Anders Berlin 
TBK-medlemmen Anders Berlin har lämnat oss efter 
en tids sjukdom. Han blev medlem 1976 och tilldelades 
nummer 1363. I sin ungdom seglade han mycket på väst-
kusten och redan som ny medlem visade han snart sina 
goda seglingskunskaper vid klubbens tävlingar. Där deltog 
också hela familjen: Vanja och barnen Katja, Jakob och 
Lena. Under semestrarna seglade hela familjen längs både 
på väst- och östkusten liksom till Åland. På senare år med 
Kaja III en Scanmar 33. 

Han deltog aktivt i klubbens inre arbete och blev ordföran-
de under åren 2006 till 2010. Dessa år var mycket expansi-
va och arbetsamma då klubben äntligen fick ett klubbhus, 
till stor del uppbyggt av medlemmarna. Dessutom passade 
TBK på att fylla 50 år med ett stort arrangemang i Folkets 
Hus. En jubileumsbok ”På rätt kurs” togs också fram till 
jubileet. Verksamheten på Kungsängen lades ner och var-
vet flyttade till Runö. Under perioden lanserades också de 
första tankarna på en tredje uthamn som fullföljdes 2018 
i och med uppköpet av Örsholmen. Som sagt en mycket 
intensiv period i klubbens historia. 

Anders valdes också in i gruppen Havsträlarna som verkar 
för seglingssportens främjande i tävlingsform men också 
som livsstil. Han ville gärna vara först vid rundningar och 
målgång och kunde där visa sig som en tuff men schyst 
seglare.

Anders blev 80 år och våra tankar går naturligtvis främst 
till Vanja och familjen men vi saknar också en kär vän och 
en styv seglare. 

Björn Nordbeck och Jan Brogren

Richard Kurtson
Vår mångårige medlem och funktionär inom varvssektio-
nen Richard Kurtson har gått ur tiden.

Richard var medlem i TBK sedan 1977 och hade till en 
början en Folkbåt tillsammans med hustrun Irene. Senaste 
båten som det var tänkt att behållas i fem år uppskattades 
så mycket att det hann bli 30 år med samma båt.

Richard var även funktionär inom varvssektionen i 30 år. 
Richard var inte bara en uppskattad funktionär och 
kamrat utan gjorde även sig känd som en duktig me-
kaniker och tillika båtsnickare, där många både inom 
och utanför klubben fått hjälp med sina båtar. 2011 
hade undertecknad ett avstannat renoveringsobjekt i 
form av en gammal livbåt från slutet av 1800talet. Ric-
hard var en av dem som ombads att förvandla båten till 
den bardisk den är idag. Nästa gång ni är i klubbhuset, 
titta och beundra vår bardisk, tänk en tanke på Richard. 
Under åren blev det både Göta Kanal, runt sydkusten och 
till Gotland med Semonan. Höstseglingar i skärgården var 
även en stor passion. Göta Kanalresan som var tänkt 2020 
sköts fram till 2021 på grund av pandemin och behovet av 
att byta tak hemma på huset.

Under det snabba sjukdomsförloppet var Richard öppen 
med allvaret i situationen och det är beundransvärt hur 
den alltid så glada och positiva Richard hanterade situa-
tionen.

Vi saknar dig, Richard.

Vännerna genom  
Gunnar Lundell

Vi  minns

Under vintern som gick genomförde Sportfis-
karna ett projekt med att tillverka en Risvase i 
Tunafjärden.

Risvasen är ingenting annat än uttjänta julgranar som 
binds samman och sänks ner i vattnet för att bilda en bra 
lekplats för fiskar. De vuxna fiskarna letar sig in bland gre-
nar och kvistar för ett bra skydd där de kan lägga sin rom. 
Byggandet av risvasen sker på land och till Sportfiskarnas 
hjälp var yngre barn från skolorna i kommunen inbjudna 
att hjälpa till med bygget samt få en inblick i hur ekosys-
temet fungerar.

Risvasen är nu på plats och ligger innanför 3-meterskurvan 
på västra sidan i Tunafjärden. Alldeles utanför de nedslagna 
stolparna i höjd med brygga 5 i Runöhamn.

Platsen bör locka till sig fiskar i olika storlekar och med 
dem fiskande människor. För oss övriga båtmänniskor lig-
ger inte vasen i vägen, eftersom det ändå är för grunt och 
granarna ligger utanför det normala inloppet till slipfickan.

Behövs det så får väl granruskorna märkas ut. Det blir väl 
en ”Ruskprick” antar jag.

Gunnar Lundell 

Lekplatser för fiskar och fiskare
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Välkommen

Björnhammarvarvet AB. Björnhammarvägen 25. 184 94 Åkersberga. 
Tele 08-540 271 10. Hemsida www.bjornhammarvarvet.se

1937-2017 
80 år

Björnhammarvarvet 

Vi är auktoriserade för Volvo Penta, Yamaha och Evinrude.
Vi är återförsäljare för Hansen Marine. Beställ på morgonen. Hämta på e�ermiddagen.

Vi har komple� motor-/ drev-/ och plastverkstad.
Vi åker även ut �ll båtklubbar och hämtar drev/utombordare för rep/service/förvaring.  

Vi har utökat våra vinterplatser med ca 100 platser.
Boka din plats redan nu, om du söker alterna�v.
Vi täcker din båt med krympplast.
Sommar och vinterplatser på bevakat område.

Vi har bu�k med reservdelar och �llbehör �ll Volvo Penta och Yamaha.
Vi har även e� stort utbud av Garmins naviga�onsutrustning i bu�ken. 

Letar du bra priser på säsongsvaror? 
Då är det värt a� besöka oss. Se prisexempel på ba�erier här nedan.
 

Förbrukningsbatteri 
AGM 12V 75A

1499:-

Blir det någon  
                Midsommar i år?

Ja. Det är klart det blir midsommar och någon 
form av midsommarfirande ute på Ingmarsö, Kålö 
och Örsholmen blir det garanterat. Men i dessa 
konstiga tider vet vi inte i vilken form. 

Mer info kommer på hemsida och TBK’s Face- 
book när det närmar sig.

www.bsmarin.se08-400 206 63    info@bsmarin.se  

Motorservice
Motorbyten
Drevservice
Bälgbyte
Dieselrening
Datadiagnos

Gps
Vhf
Peken
Badbryggor
Ankarspel
Bogpropellrar
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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 vardags- 
ekonomi och diskuterar nya lösningar. 

Åkersberga Centrum
08–544 102 00

Drömmer du  
om en ny båt?

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!

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.

GÖR TBK:S SPORTSLIGA  
VERKSAMHET EN TJÄNST.
FÖRSÄKRA DIN BÅT HOS ALANDIA.

PÅ BÅTÄGARENS SIDA SEDAN 1938.

212x143 Alandia_TBK.indd   1 2015-11-11   16:39 31
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Profilprodukterna finns att köpa på kansliet. 

Har du inte möjlighet att komma under våra öppet-
tider kan vi skicka varan. Endast porto tillkommer.

Ring 08-540 228 80 eller skriv till  
kansliet@tralhavetsbk.se 

Keps, 120 kr. Snygg mörkblå keps i kraftig borstad 
bomull med vävd etikett och karborrespänne bak 
för justering av storlek.

Mössa, 140 kr. Sportig mössa i jersey-kvalité  
(92% bomull 8% spandex). Finns i vitt och marin-
blått med TBK vimpel fram. 

Vimpel, 100 kr

Klistermärke, 20 kr

TBK profilprodukter
 

Nya medlemmar 
6337 Henrik Brattström

6338 Alve Nilsson

6339 Jacob Rydholm

46339 Annsofi Rydholm

6340 David Kring

6341 Martin Byström

6342 Mgrdesh Sahagyan

45837 Magnus Gustafson

45953 Ana Paula Fente Johansson

36343 Matheus Fente Johansson

36344 Camilla Fente Johansson

6345 Johan Smedborn

6346 Christoffer Gardelin

46246 Jannet Östergren

45791 Linnea Mellqvist

45936 Margareta Almbring

45381 Margaretha Lindholm

6347 Christian Gilander

6348 Jenny Strömberg

Träna hemma! 
Kom igång med träningen inför 

nästa båtsäsong.  
Med hjälp av PT Hemma kan du få ett 
individuellt träningsprogram, anpassat 
efter dina behov, 
som du enkelt utför 
hemma. 

Gå in på 
pthemma.se/kontakt 
och gör en 
intresseanmälan 
idag. 

PT Hemma utgår från Åkersberga. 070-867 07 13 
Eventuell framkörningsavgift  info@pthemma.se 
tillkommer utanför Åkersberga www.pthemma.se 
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BÅTTILLBEHÖR & PRESENTER • Båthamnsbutiken i Roslagens Marincenter • Båthamnsvägen 1 • www.bathamnsbutiken.se  • Tel  08-540 212 10

U t ö k a t  s o r t i m e n t : Å T E R F Ö R S Ä L J A R E  F Ö R :

ROSLAGENS-MARINCENTER.se
600 m2 båttillbehör & service

Segel & rigg   Kapell & dynor   Kanoter & kajaker    Båtar & motorer   Båtsnickeri   Förankring   Flytbryggor   Vinterförvaring

est. 1984

Trälhavet

Roslagens 
Marincenter

Trälhavets 
båtklubb

Åkers kanal

Svinninge 
Marina

Österskär

Margretelund

Tunaviken

Åkersberga
Centrum

Svinningevägen

Sätterfjärden

Svinningeviken

www.gransegel.se

Gransegel
ÖKA SEGLINGSGLÄDJEN!

www.jetfloat.nu

Nytillverkning och reparationer av
• Kapell • Dynor • Sprayhoods

ÖSTERÅKERS  KAPELLMAKERI
Håkan Jansson • 070- 811 60 21 • info@osterakerskapellmakeri.se

Välkommen till oss med bil, båt eller tåg

MOORSAFE

Öppet alla dagar – hela sommaren
Vard 9-18Lörd-Sönd 10-15

simon@bbsnickeri.seSe video, www.moorsafe.comtornblom.stefan@gmail.com

VI 
HAR
ALLT 
FÖR 
DIN 
BÅT 
& 

FRITID
PÅ 

SJÖN

Av försäkringsbolag 
rekommenderade 

bojtyngder av betong 
vid fast förtöjning

Vikt på land 
(kg)

Vikt i sjön 
(kg)

370

560

850

1400

200

300

450

750

Mooringen 25

Mooringen 40

Mooringen 55

Mooringen 70

1 ton

3 ton

6 ton

10 ton

0,2-0,5 ton

1,0-1,5 ton

2,0-3,0 ton

4,0-5,0 ton

1800     

2500

3000

3500

Motsvarande vikt 
för Mooringar med 
griptänder i bakkant 
som kan gräva ner 

sig i sjöbotten
(kg)

Vid mycket hårda bottenytor 
rekommenderas att använda 

storleken större Mooring

Båt - deplacement i ton

Skyddat läge Utsatt läge

Rek.
Priser

Va
rm

-

ga
lva

de
  

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

Mont. alt. 1 för boj- och 
bryggförankring vid 
olika bottenytor.
(Bojlina 2 ggr. vattendjupet.)

   Även för 
   svajbojar.

Mont. alt. 2 för bryggförankring 
vid mjuk sedimentbotten. 
Använd lina med 
Moorflex, eller 
kätting minst 
3 ggr. vattendjupet.

Moorsafe ankare, överlägsen 
hållkraft även vid hårda sand- 
och lerbottnar.

Moorflex ryckdämpare för lina och kätting.
Rekommenderas alltid vid utsatta lägen.
Vikt 2,8 kg, fjädrar 600 mm, rek.pris 1.950 kr.

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

  Moorsafe® för säkrare förankring

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

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

Mooringen, med griptänderna i bakkant, har upp 
till 4 gånger större hållkraft än andra förankrings-
ringar som har griptänder i framkant. 
Med Mooringen uppnås således önskad förank-
ringskraft till betydligt lägre totalkostnad!

Köp våra effektiva förankringar hos
den lokala   -butiken.

Använd kätting 
eller bojlina 
ca. 2 ggr. 
vattendjupet.

Moorflex ryck-
dämpare ökar 
säkerheten och 
minskar belast-
ningen. 
Får ej släpa mot 
sjöbotten.

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

Fl
yt

boj vid bojlina

Moorsafe boj 
med rostfri ten

SMART!

Roslagens Marincenter AB, Moorsafe AB    
Båthamnsvägen 1, SE-184 40 Åkersberga
Tel: +46 8 540 650 50  Mail: moorsafe@gmail.com
www.roslagens-marincenter.se l www.moorsafe.com
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Mazda Motor Sverige AB
Reservdelar och tillbehör
Rabatt på 20% vid inköp av alla Mazda 
original delar till MX-5. 
Rabatten erhålls mot uppvisande av 
medlemskort, vid köp hos auktoriserad 
Mazdahandlare.

Nybilsköp
Medlemmar i Miata Club of Sweden 
erbjuds följande rabatt:
Rabatten gäller utifrån följande kriterier:
– Totalt 4% rabatt vid köp av ny   

Mazdabil – hela modellprogrammet
– Gäller endast bilar som säljs till 

ordinarie pris (listpris) – ej kampanj 
 bilar

Klubbrabatter!
Dessa förändras över tid, se vår hemsida för 
uppdaterad information och mer detaljer!

– När medlemmen löst sitt andra   
årsmedlemskap kan medlemmen 
utnyttja erbjudandet

– Medlemsbevis för föregående år, samt
 innevarande år skall tas med till 
 återförsäljaren
Hemsida: www.mazda.se 

A-Alt. Avgassystem
20% klubbrabatt på katalysatorer.
Hemsida: www.a-alt-avgassystem.se

Accident
Klubbmedlemmar får 25% rabatt på 
professionell lagning av parkeringskador.
Hemsida: www.accident.se

Appelt Styling
Erbjuder klubbmedlemmar 10% rabatt 
på stylingtillbehör.
Hemsida: www.appelt.se

Autoparktime
Elektronisk P-skiva.

Klubbmedlemmar erhåller 100 kr rabatt 
och fri frakt vid köp av Autopark P-skiva 
via hemsidan.
Uppge rabattkoden 12100 vid beställning.
Hemsida: http://www.autoparktime.se

BDS, Alvesta Bildelar
Klubbmedlemmar erhåller 10% rabatt på 
samtliga ordinarie priser vid uppvisande 
av medlemskort.
Hemsida:  
http://bds.se/bds/bildelar-alvesta
www.alvestabildelar.se 

Bilbaddaren 
Trollhättans mest prisvärda bilrekondi-
tionering/rostskydd.
10% klubbrabatt mot uppvisande av 
medlemskort.
Hemsida: www.t-rc.se 
medlemsnummer i kommentarsfältet!
Hemsida: www.dalhems.se 

Du hittar fler klubbrabatter på hemsidan. 
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Mazda Motor Sverige AB
Reservdelar och tillbehör
Rabatt på 20% vid inköp av alla Mazda 
original delar till MX-5. 
Rabatten erhålls mot uppvisande av 
medlemskort, vid köp hos auktoriserad 
Mazdahandlare.

Nybilsköp
Medlemmar i Miata Club of Sweden 
erbjuds t o m 20170331 följande rabatt:
Rabatten gäller utifrån följande kriterier:
– Totalt 4% rabatt vid köp av ny 

Mazdabil – hela modellprogrammet
– Gäller endast bilar som säljs till 

ordinarie pris (listpris) – ej kampanj
bilar

– När medlemmen löst sitt andra 
årsmedlemskap kan medlemmen 
utnyttja erbjudandet

Klubbrabatter!
Dessa förändras över tid, se vår hemsida för 
uppdaterad information och mer detaljer!

– Medlemsbevis för föregående år, samt 
innevarande år skall tas med till 
återförsäljaren

Hemsida: www.mazda.se 

Roadster Enthusiast
10% klubbrabatt vid köp av vindskydd 
i härdat glas. Ange cust_no 500 och 
password miata_swe vid beställning i 
webbbutiken.
Hemsida: http://www.micaeljansson.com

RAY
Upp till 20% klubbrabatt vid direktbe-
ställning hos fabriken.
Hemsida: www.ray.se

Skruvat.se
10% klubbrabatt på allt (utom däck och 
fälgar)
20% klubbrabatt på nya MX-5 manualen
Beställ och uppge koden: mx52013 för 
att erhålla rabatten
Hemsida: www.skruvat.se

Super Däck Service
Specialpriser på Toyo banracingdäck och 
AGIP smörjmedel till Mazda MX-5. 
Hemsida: www.superdackservice.com

Top n´ Trim Shop
10% klubbrabatt på allt.
Vid angivande av rabattkod: MiataTTS.
Hemsida: www.topntrimshop.se

Åkesson Design
Åkesson Design skapar Välkomstskylt 
samt vindflöjel med MX-5 motiv.
De tar normalt 600:- för välkomstskyl-
tarna, vårt pris är 500:-
Normalpriset för vindflöjeln är 400:-, 
vårt pris är 330:-
Du beställer direkt hos Åkesson Design, 
tel 040-210485
Fråga efter Maria och nämn att du är 
medlem i klubben
Du hittar fler klubbrabatter på hemsidan. 
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Mazda Motor Sverige AB
Reservdelar och tillbehör
Rabatt på 20% vid inköp av alla Mazda 
original delar till MX-5. 
Rabatten erhålls mot uppvisande av 
medlemskort, vid köp hos auktoriserad 
Mazdahandlare.

Nybilsköp
Medlemmar i Miata Club of Sweden 
erbjuds följande rabatt:
Rabatten gäller utifrån följande kriterier:
– Totalt 4% rabatt vid köp av ny 

Mazdabil – hela modellprogrammet
– Gäller endast bilar som säljs till 

ordinarie pris (listpris) – ej kampanj
bilar

Klubbrabatter!
Dessa förändras över tid, se vår hemsida för 
uppdaterad information och mer detaljer!

– När medlemmen löst sitt andra   
årsmedlemskap kan medlemmen 
utnyttja erbjudandet

– Medlemsbevis för föregående år, samt
innevarande år skall tas med till 
återförsäljaren

Hemsida: www.mazda.se 

A-Alt. Avgassystem
20% klubbrabatt på katalysatorer.
Hemsida: www.a-alt-avgassystem.se

Accident
Klubbmedlemmar får 25% rabatt på 
professionell lagning av parkeringskador.
Hemsida: www.accident.se

Appelt Styling
Erbjuder klubbmedlemmar 10% rabatt 
på stylingtillbehör.
Hemsida: www.appelt.se

Autoparktime
Elektronisk P-skiva.

Klubbmedlemmar erhåller 100 kr rabatt 
och fri frakt vid köp av Autopark P-skiva 
via hemsidan.
Uppge rabattkoden 12100 vid beställning.
Hemsida: http://www.autoparktime.se

BDS, Alvesta Bildelar
Klubbmedlemmar erhåller 10% rabatt på 
samtliga ordinarie priser vid uppvisande 
av medlemskort.
Hemsida:  
http://bds.se/bds/bildelar-alvesta
www.alvestabildelar.se 

Bilbaddaren 
Trollhättans mest prisvärda bilrekondi-
tionering/rostskydd.
10% klubbrabatt mot uppvisande av 
medlemskort.
Hemsida: www.t-rc.se 
medlemsnummer i kommentarsfältet!
Hemsida: www.dalhems.se 

Du hittar fler klubbrabatter på hemsidan. 
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Mazda Motor Sverige AB
Reservdelar och tillbehör
Rabatt på 20% vid inköp av alla Mazda 
original delar till MX-5. 
Rabatten erhålls mot uppvisande av 
medlemskort, vid köp hos auktoriserad 
Mazdahandlare.

Nybilsköp
Medlemmar i Miata Club of Sweden 
erbjuds t o m 20170331 följande rabatt:
Rabatten gäller utifrån följande kriterier:
– Totalt 4% rabatt vid köp av ny 

Mazdabil – hela modellprogrammet
– Gäller endast bilar som säljs till 

ordinarie pris (listpris) – ej kampanj
bilar

– När medlemmen löst sitt andra 
årsmedlemskap kan medlemmen 
utnyttja erbjudandet

Klubbrabatter!
Dessa förändras över tid, se vår hemsida för 
uppdaterad information och mer detaljer!

– Medlemsbevis för föregående år, samt 
innevarande år skall tas med till 
återförsäljaren

Hemsida: www.mazda.se 

Roadster Enthusiast
10% klubbrabatt vid köp av vindskydd 
i härdat glas. Ange cust_no 500 och 
password miata_swe vid beställning i 
webbbutiken.
Hemsida: http://www.micaeljansson.com

RAY
Upp till 20% klubbrabatt vid direktbe-
ställning hos fabriken.
Hemsida: www.ray.se

Skruvat.se
10% klubbrabatt på allt (utom däck och 
fälgar)
20% klubbrabatt på nya MX-5 manualen
Beställ och uppge koden: mx52013 för 
att erhålla rabatten
Hemsida: www.skruvat.se

Super Däck Service
Specialpriser på Toyo banracingdäck och 
AGIP smörjmedel till Mazda MX-5. 
Hemsida: www.superdackservice.com

Top n´ Trim Shop
10% klubbrabatt på allt.
Vid angivande av rabattkod: MiataTTS.
Hemsida: www.topntrimshop.se

Åkesson Design
Åkesson Design skapar Välkomstskylt 
samt vindflöjel med MX-5 motiv.
De tar normalt 600:- för välkomstskyl-
tarna, vårt pris är 500:-
Normalpriset för vindflöjeln är 400:-, 
vårt pris är 330:-
Du beställer direkt hos Åkesson Design, 
tel 040-210485
Fråga efter Maria och nämn att du är 
medlem i klubben
Du hittar fler klubbrabatter på hemsidan. 
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Trälhavet

Roslagens 
Marincenter

Trälhavets 
båtklubb

Åkers kanal

Svinninge 
Marina

Österskär

Margretelund

Tunaviken

Åkersberga
Centrum

Svinningevägen

Sätterfjärden

Svinningeviken

Välkommen till oss med bil, båt eller tåg

www.jetfloat.nu

Nytillverkning och reparationer av
• Kapell • Dynor • Sprayhoods

ÖSTERÅKERS  KAPELLMAKERI 
Håkan Jansson • 070- 811 60 21 • info@osterakerskapellmakeri.sesimon@bbsnickeri.se

Öppet alla dagar – hela sommaren
Vard 9-18Lörd-Sönd 10-15

Öppettider under vinter-
säsongen enligt hemsidan.

Vi 
har
allt 
för 
din 
båt 
& 

fritid
på 

sjönBåthamnsbutiken tel 08-540 212 10
kanotuthyrning@gmail.com

ROSLAGENS-MARINCENTER.se
600 m2 båttillbehör, service och vinterförvaring  

est. 1984

Se video och ankartester på www.moorsafe.com

30 kg Moorsafe-ankare motsvarar förankring med 3 000 kg betongankare!
Moorsafe & linförankring med 20+ års livslängd ger cirka  
70% lägre kostnad och 80% mindre CO2 miljöbelastning  
i jämförelse med traditionell förankring med betongankare  
och galvaniserad kätting som rostar sönder. Och dessutom  
blir du befriad från förankringsbekymmer och miljöskam.

Moorsafe-ankare 
©

Unique anchor design
The strongest anchor ever
Det starkaste ankaret någonsin


