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Törs man kosta på sig att känna lite 
glädje över den stundande säsongen 
trots att omvärlden sätter mänsklig-
heten på prov och vi ser det oerhörda 
lidandet när vi slår på TV:n. Jag hop-
pas innerligt att när ni läser detta, är 
eländet över och att vi kan skriva in 
det i historieböckerna. Förhoppning-
en är att vi i sommar bekymmerslöst 
får möjlighet att lägga ut från bryggan 
och segla ut i vår fantastiska skärgård 
och att vi återigen kan träffas fritt 
kring midsommarstången. 
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Högsäsongen inom klubben har varit 
i gång ett tag nu och många sliter för 
att klubben ska fungera med allt vad 
det innebär. Våra båtar skall i sjön och 
ligga tryggt förtöjda vid våra bryggor 
innan vi ger oss ut till våra klubbhol-
mar eller till våra kappseglingar. 

9

15

Allt fixat och ordnat av alla glada och 
engagerade funktionärer. Många är 
vi som njuter av deras flit. Att vi är 
många märks på antalet korvar, kött-
bullemackor etc som säljs under vårens 
fixarhelger och på alla deltagare på våra 
kurser och på allt annat som händer på 
klubben under torrsäsongen. 

I år är det val och vi hoppas att vi 
innan dess fått en bättre förståelse hos 
kommunen att vår verksamhet inte 
är båtförvaring som kan ligga var-
somhelst. En båtklubb är så mycket 
mer än det; vi spenderar mycket tid 
på vårt båtintresse även under vin-
tern när vi fixar med våra båtar och 
utvecklar vårt intresse. Vi skall vara 
kvar där vi är, ta hand om miljön och 
utveckla vår mark för vår verksamhet 
och de behov som vi medlemmar har. 
Jag är inte orolig för huruvida majo-
riteten i Österåker är positiva till ett 
aktivt båtliv i föreningsform inom 
kommunen, men vi har lite kvar att 
jobba med för framtiden.

 Anders Bengtsson
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Protokollet  
i sin helhet finns på 

TBK hemsida
tralhavetsbk.se

Noteringar från 
årsmötet 16 mars 2022
Mötet hölls digitalt eftersom osäkerhet gällde 
avseende den eländiga pandemin när kallelsen 
gick ut. C:a 36 medlemmar närvarande digitalt 
tillsammans med styrelsen och någon enstaka 
medlem i klubbhuset. Tekniken fungerar bättre och 
bättre men jag personligen tycker det är betydligt 
trevligare att träffas fysiskt.

Styrelsen 
Året 2021 präglades av pandemin. Den nya hemsidan är 
uppe och intrimning sker kontinuerligt. 

Arbetet med att få en avsiktsförklaring från kommunens 
sida pågår så att vår långsiktiga planering av klubbens mark 
kan komma igång ordentligt. Arbetet med att säkerställa 
att vi uppfyller miljökraven pågår och är viktigt.

Varvssektionen 2021 
Har sjösatt respektive torrsatt 580 båtar plus c:a 150 tillfäl-
len utöver de ordinarie. 

Den nya Subliften har kommit igång. 

En ny betongplatta i vagnslidret samt nymålning av varvs-
byggnader, nytt tak, förbättringar av varvsområdets ytlager, 
dammbindning och vattenspridning på körvägarna, om-
fördelning av el-belastningen på varvet mm.

Hamnsektion 
I våra hemmahamnar har vi 385 st platser i Runöhamn, 
130 platser i Tuna södra och 92 platser i Sättraviken; totalt 
607 platser. 48 platsbyten skedde (nya båtar). I dagsläget 
är det 123 båtar i kön. 

På Kålö utfördes byte av utslitna bojförtöjningar samt en 
ny toalett. På Ingmarsö sågs bryggförtöjningar över och 
bytes ut. På Örsholmen fortsatte arbetet med byte av trall 
på köksbryggan, ytterligare en toalett samt röjning. Lås på 
bastun monterades för medlemsnyckel + ett nytt bastu-
aggregat. 

Inför 2021 så tog vi bort möjligheten för andra båtklubbar 
att besöka Kålö och Örsholmen, vilket har gjort att vi har 
fått ett betydligt trevligare klimat och ökad trivsel för oss 
medlemmar. Inför 2022 så kommer all retur/pant-insam-
ling att tas bort från våra uthamnar av RS Stockholm. 

Pigge har avslutat sin tjänst inom hamnsektionen 2021 
och gått över till klubbsektionen och då främst inom ut-
bildning. Vi kommer i år att köpa in en begagnad snabbare 
båt som snabbt tar oss ut till våra uthamnar. 

Klubbsektionen 
Kappseglingssektionen lyckades trots Coronarestriktioner 
genomföra ett flertal seglingar. Onsdagsseglingarna blir allt 
populärare. Man lyckades även ordna en kappseglingsfest.

Följande utbildningar genomfördes: Förarintyg (ung-
doms- respektive vuxenkurs), Radar, VHF och Kustskep-
parintyg. Inga temaaftnar pga pandemin.

Stort tryck på seglarskolan. Fyra nya Rs-Quest jollar.

Säkerhetssektionen 
Skalskyddet är utvecklat samt fortsatt utbyggnad av belys-
ningen på varvsområdet 

Antalet stölder är få till antalet till skillnad mot vår omgiv-
ning vilket ses som ett kvitto på att vårt arbete är effektivt. 

Kansli 
Vi kan konstatera att 55 % av hamnplatserna var fyllda 
med segelbåtar och resterande 45% var motorbåtar. Det är 
fler motorbåtar (58 %) som köar jämfört med segelbåtar, 
och trenden senaste åren är tydlig. Om inte stigande bräns-
lepriser förändrar trenden så kommer det vara en majoritet 
motorbåtar i klubben om några år. 

Under året har farligt avfall hämtat sju gånger. Totala vo-
lymerna var: Spillolja 2700 liter (2600 liter år 2020) Gly-
kolrester 3100 liter (1900 liter år 2020) 12v batterier 31 
stycken (54 stycken år 2020) Färgrester 780 kilo (390 kilo 
år 2020) Bränsle/oljefilter 300 kilo (800 kilo år 2020). Den 
stora ökningen av uppsamlad glykol tyder på en bättre ef-
terlevnad av medlemmarna att samla upp glykolen efter 
motorkonservering. 

Ekonomiskt resultat
Ekonomin ser stabil och bra ut.

Inkomna motioner
– Båtbottentvätt 
Förslag att TBK köper in en båtbottentvätt. Eftersom Öst-
eråkers kommun har investerat i en båtbottentvätt avslås 
motionen. (kommunens anläggning kommer att placeras i 
området runt Runö hamn).

– Städa varvsområdet 
Förslaget hänvisas till tillträdande miljökoordinator och 
framtagande av Miljöplan för hela varvsområdet.

– Hårdgöra klubbens mark syd om mastskjulen för att få 
fler trailerplatser.
Motionen avslås med hänvisning till det arbete med detalj-
planen för vårt område som pågår.

– Bygg Båt-(car)ports på varvet där medlemmarna kan ha 
båten när den ligger på land.
Motionen avslås med hänvisning till det arbete med de-
taljplanen för vårt område som pågår samt vår begränsade 
möjlighet att söka bygglov.

– Tvångsförflyttningar av båtar (några medlemmar har 
upplevt att de blivit tvingade att flytta från platser som de 
haft i många år för att bereda plats för segelbåtar).
Styrelsens svar var att det inte finns någon avsikt att göra 
någon motor- och/eller segelbåtshamn. Vidare att om en 
medlem anser att de egna behoven är större än klubbens 
syfte bör en motion lämnas in att omvandla klubben till en 
bryggförening (vilket styrelsen motsätter sig). Våra hamn-
områden förändras, och våra medlemmars behov likaså vil-
ket är viktigt att klubben följer och anpassar sig till.

Val av styrelse
Mia Dernell och Magnus Malmgren lämnar styrelsen och 
ersätts av Björn Wengse och Berndt Grundevik. 

Övriga frågor och kommentarer
Blödande bottenfärger tillåts inte eftersom reningsanlägg-
ningen i den kommande spolplattan inte klarar dessa färger.

TBT är förbjuden; koppar OK så länge det inte kommer 
på marken (använd skydd under båten)

XRF-mätning alt skrapprov bör göras. Båtägaren får be om 
det.

Båtägaren är ansvarig för detta

Finns ett önskemål bland medlemmarna att en festsektion 
bildas så vi kan få lite fest igen. Steg ett är kanske en sjö-
sättningspub i vår.

Som vanligt hänvisar vi till de formella årsmöteshandling-
arna som finns på hemsidan samt till handlingarna som 
skickades ut innan årsmötet.

Gunnar Schrewelius

VILL DU LIGGA 
STEGET FÖRE?
TECKNA UPPDRAGSAVTAL REDAN 
IDAG INFÖR FÖRSÄLJNINGEN 
I VÅR SÅ BJUDER VI 
PÅ FÖRBESIKTNING 
AV BÅTEN.*

www.batagent.se

Björn Hägerman
NORRA STOCKHOLM
+46 723-222310
bjorn@batagent.se
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Från vänster: Christian Claesson, Hans Broman, Anders Bengtsson, 
Mats Rosengren, Göran Lingvall, Björn Wengse, Berndt Grundevik.

Vi söker fortfarande någon/några som vill skaka liv i  
festkommittén. Det är dags för en fest! 

Gunnar Lundell Marie-Louise Hägerman

KanslietKansliet

Viktigt till alla medlemmar!
Glöm inte att meddela din nya mailadress om du 
byter. Vi har fått in många signaler från medlem-
mar som blivit överraskade när de får en påminnelse 
om bevakning via sms ett par dagar innan vakten. I 
flera fall har de missat sitt bevakningspass och fått en 
straffavgift helt i onödan.

TBK Bevakning

Håll dig  
uppdaterad!
www.tralhavetsbk.se

Nya medlemmar 
36420 Vide Kling
6421 Håkan Winbom
43996 Elin Richarz
6422 Svante Wetterling
6423 Johan Backlund
36424 Isabelle Backlund
36425 Emelie Backlund
36426 Jacqueline Hammar
45224 Veronica Hammar
6427 Samantha Lagerlöf
46427 Johan Lagerlöf
6428 Fredrik Rockas
36429 Nora Sandell
45464 Lena Sandell
6430 Björn Salomon-Sörensen
6431 Ingemar Sellerholm
45452 Malin Hallberg
6432 Gunilla Dovertun
46432 Niklas Dovertun
6433 Tobias Hemmingsson
6434 Amanda Lindqvist
6435 Lennart Loquist
46354 Isabelle Jutterström
6436 Jenny Lövkvist
36437 Max Höglund
6438 Linnea Risland
36439 Tyra Hallberg Stalås
36440 Liv Hallberg Stalås

Vi på Båtsupport hjälper dig med allt 
typ av underhåll på din båt, alltid på ett 
säkert och miljövänligt riktigt sätt.
Kontakta oss, så hjälper vi dig!

VI SANERAR  
SJÄLVPOLERANDE  
BOTTENFÄRG!

Se hit!

* INFO@BATSUPPORT.SE  (076-075 52 49     BÅTSUPPORT.SE

INREDNING 
 

BÅTREKOND 
Fin & långvarig lyster 

Ökat värde 
Resultat ofta som 

nyskick!

UNDERHÅLL 
Tvätt, polering  

& vaxning 
Slipa & behandla 
Bottenmåla

EPOXY 
Denna behandling  

skyddar din botten till 
100% från att fukt ska 
tränga igenom och 
orsaka plastpest.

Vi hjälper dig också med:

Nya dynor,  
träinredning, 

renoveringar av övrig 
båtinredning och 
skrovbeklädnad.

4

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

Styrelsen

Glöm inte  
namnlapp!

Kansliet har tagit fram nya lappar som ska fästas på båt-
vaggan. De förra lapparna bleknade tyvärr texten bort på 
och var kanske lite krångliga att göra iordning. Nu gör vi 
ett nytt försök. Nya lappar och pennor samt buntband 
finns i klubbhuset (i hörnet nära terrassdörren). Märk 
med namn, medlemsnummer, båt och telefonnummer. 

Festsugen? 

6
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björnhammarvarvet
Vi är auktoriserade för Volvo Penta och Yamaha.
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. Totalt 375 vinterplatser.
Vi täcker din båt med krympplast och förvarar båtarna i stallage.
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. 

 

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

Björnhammarvarvet AB
Fullservicevarvet

Seglarskolan är återigen helt fullbokad  
förutom Seglarpigge 2 (25 - 29 juli).

9
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Nya funktionärer Joakim Hammarberg
Blev vald till vice ordförande i hamnsektionen och kommer 
primärt att samordna arbetena i klubbens hemmahamnar. 
Är medlem i TBK sedan 20år och har haft några års uppe-
håll från att vara en av klubbens hamnfunktionärer. Några 
olika båtar har det blivit genom åren, nu har familjen en 
Rospiggen 28.

Berndt Grundevik 
Är nyinvald i TBK styrelse. Är 65 år, gift och har tre vuxna 
barn. Bor i Österskär, Stallstigen 3, sedan 1989. Pensione-
rad Generalmajor sedan 2017 och tjänstgjorde totalt 41 år 
i Försvarsmakten.

Har en Hanse 375 segelbåt. Förutom segling så gillar jag 
fysisk träning, jakt och golf. Jobbar idag en dag/vecka med 
ett par styrelseuppdrag och rådgivning i tre olika affärs-
bolag.

           Björn Wengse
Är nyinvald i TBK styrelse. Är 64 år och bor på Stensnäs 
Udde, Lervik. Har både segel- och motorbåt: Medlem i 
TBK sedan mer än 25 år. 3 vuxna barn och snart 6 barn-
barn. Gillar sjöliv, tennis, golf och MTB på fritiden. Arbe-
tar som konsult i mötesindustrin. Sedan ett par år statione-
rad på Stockholmsmässan.

Ser verkligen fram mot att jobba i styrelsen. Har ju följt 
klubbens utveckling i många år, dels som revisor men också 
genom medverkan i diverse aktiviteter och hoppas kunna 
bidra med generell erfarenhet av styrelsearbete och projekt-
ledning. Nu väntar jag bara på våren och alla trivsamma 
timmar tillsammans med båtgrannar i varvskvarteret med 
att få i ordning våra flytetyg.

Jan  
Allanius
Uthamnsansvarig. Har haft olika funktionärsroller i klub-
ben. Uppskattar båtklubbens fina uthamnar och har nu 
fått ansvaret att koordinera denna verksamhet.

Helen Dömstedt
Ska stötta klubbens styrelse i miljörelaterade frågor. Det 
kan till exempel handla om att se över vilka rutiner klub-
ben behöver ha för att ha kontroll på klubbens miljöpåver-
kan, kommunicera med myndigheter samt hjälpa till med 
att planera inför olika projekt som ska genomföras. Jag har 
kemiutbildning i botten (gymnasieingenjör) och har un-
der många år jobbat som kemiingenjör i olika branscher. 
Sedan mitten av 2000-talet har jag jobbat med olika typer 
av miljöfrågor och den miljöjuridik som hör till, både som 
miljökonsult/VD vid ett mindre konsultföretag och som 
miljösamordnare inom energibranschen. 

Ursprungligen är jag från Västerås men träffade kärleken i 
Åkersberga och flyttade hit för snart ett år sedan. Jag är 54 
år, har två utflugna barn, barnbarn och ett bonusbarn. Min 
sambo Magnus Nystedt är sedan länge medlem i klubben 
och har även seglat sedan barnsben. Det passade ju bra, för 
jag hade ingen erfarenhet av segling, bara en stor längtan 
att lära mig segla. Så vi köpte vår Sveakryssare hösten 2020 
och jag är nu helt biten av segling och det pyssel som hör 
till!

Jag ser mycket fram att lära känna många av er medlemmar 
i klubben och att få bidra till klubben med det jag kan. 
Med hopp om en fin båtsommar!

Mats Österlund 
Nyinvald som revisorssuppleant. Bor i Öster-
skär och är medlem i klubben sedan 2002. 
Kajkar runt i skärgården med Omega 36:an Bel 
Air. Favorithamnen är Kålö. Nyligen pensione-
rad jurist.

Anders Olsson
Jag har varit medlem i TBK sedan 2004, jag har sedan dess 
arbetat i varvssektionen. Där var jag även ordförande un-
der några år. Jag gick sedan vidare och blev ordförande för 
klubbsektionen. Efter flera års arbete i TBK,s styrelse tog 
jag en paus från detta och är nu tillbaka i varvssektionen 
och kör Sublift.

Jag är aktiv på TBK,s kappseglingar och andra kappseg-
lingar som Gotland Runt, jag tillbringar så mycket tid jag 
kan på sjön och älskar sjöliv.
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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 

  

Professionell båtvård som
förenklar ditt båtägande

0766 77 06 66
info@vmarine.se
vertriebmarine.se

Polering & Vaxning
Bottenmålning

Invändig rekonditionering
Utvändig tvätt

Sanering motorrum
Teakbehandling
Kapell & Dynor

Scandinavian yacht care
Instagram:
VERTRIEBMARINE

Kanslinytt

Alla behöver inte gå en ny utbildning för att ta förarbevis för vattenskoter, utan det går bra att söka på gamla meriter. Det 
finns övergångsregler som innebär att den som redan har förarintyg eller kustskepparintyg (utfärdade av Nämnden för 
båtlivsutbildning, NFB före den 1 maj 2022) kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny 
utbildning. Detta gäller till och med den 30 april 2023. Kostar 300 kr. 

Österåkers kommun ansvarar för skyltning och parke-
ringsbevakning på Båthamnsvägen, inklusive det område 
som är närmast sjösättningsrampen och vår hamn. Det har 
under lång tid varit en besvärlig parkeringssituation i om-
rådet och framkomligheten på vägen mellan grinden vid 
vändplanen och ner till sjösättningsrampen har hindrat 
breda transporter och bilar med båttrailers att ta sig fram. 
Kommunen har nu sett över de lokala trafikföreskrifterna 
och förbättrat skyltningen i området. Parkeringsövervak-
ning i området införs, se bifogad skiss.

Enkelt uttryckt innebär det att det kommer att kosta peng-
ar att ställa bilen felparkerad. Parkering är endast tillåten 
på markerade P platser.

I en bra dialog mellan TBK och Österåkers kommun så 
ser vi över hur befintligt parkeringsområde och eventuellt 
ytterligare P-platser kan underlätta en laglig parkering. Se-
dan tidigare kan TBK medlemmar parkera bilen inne på 
varvsområdet och här tittar vi på hur medlemmarna skulle 
kunna parkera där utan att vara alltför mycket i vägen för 
den normala verksamheten på varvet. Klubben kommer 
att tillsammans med båtägare som använder bockar ställa 
ihop dessa i samband med sjösättning så att vi skapar bättre 
parkeringsmöjligheter inne på varvsområdet.

Parkeringssituationen vid vår hamn Tuna Södra är inte så 
bra den heller. Det är parkeringsförbud på vändplanen på 
Tunavägen och Stallstigen. Även här patrullerar P-vakterna.

Parkeringsförbud Runöhamn och Tuna Södra

Sugen på förarbevis för vattenskoter?
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www.bsmarin.se08-400 206 63    info@bsmarin.se  

Motorservice
Motorbyten
Drevservice
Bälgbyte
Dieselrening
Datadiagnos

Gps
Vhf
Peken
Badbryggor
Ankarspel
Bogpropellrar

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.

Midsommar i år!

I år blir det midsommar och  
midsommarfirande ute på Ingmarsö, 

Kålö och Örsholmen. 

Mer info kommer på hemsida och  
TBK’s Facebook när det närmar sig.

15
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Lilla Kastet & Ingmarsö
När det gäller Ingmarsö, så behöver vi hjälp av er medlem-
mar som besöker Lilla Kastet.

Roslagsvatten har beslutat sig för att minska antalet sop-
hämtningar i skärgården, från tidigare 17st till inför denna 
säsong 13 st hämtningar, dessutom är den första hämt-
ningen redan vecka 16?! I skrivande stund har vi en dialog 
med Roslagsvatten om att få göra vissa justeringar när dessa 
13 tillfällen skall vara under säsongen, så att vi anpassar 
hämtningarna i förhållande till när det är som mest be-
sökare på Lilla Kastet.

Vi hoppas att få till det på bästa sätt men kommer att be-
höva Er hjälp med att ta bort sopsäckarna ifrån hållarna 
och knyta säcken innan dom blir för fulla och ställa dem 
vid sidan av och sätta dit en ny säck.

Stort tack på förhand!

INHAMNAR
Bryggskador
Tjockt istäcke och vattenhöjning på nästan 1 meter orsa-
kade stora skador på bryggor i Runöhamn.

När vattennivån höjdes med nästan 1 meter och tryckte 
upp isen under bryggorna så orkade dom inte hålla emot, 
det är enorma krafter när naturen sätter till. Bryggor som 
berördes är brygga 2 och spångbryggan mellan mastkran 
och brygga 5, dvs. dom bryggorna som är pålade. Brygga 2 
är i skrivande stund åtgärdad. Vi kan nog påstå att brygga 
2, som tidigare var klubbens kurvigaste brygga numer är 
klubbens rakaste brygga, dessutom så har vi höjt bryg-
gan så mycket det gick för att så långt det är möjligt klara 
havsnivåhöjningar. När det gäller spångbryggan så är åt-
gärd planerad att utföras innan första sjösättningsdag, här 
måste vi byta 26 stolpar som är trasiga och helt utslitna, 
dels genom åren men framför allt efter den kraftiga vat-
tennivåhöjningen. Spångbryggan måste tyvärr stängas av 
under reparationen.

Belysningsstolpar på spångbryg-
gan i Runö Hamn 
Vi har inför denna säsong byggt ut med 
ytterligare 3st beslysningsstolpar på spång-
bryggan, så nu har vi belysning hela vägen 
ut till brygga 2.

Rangering av hamnplatser 
klart
I alla inhamnar har det gjorts range-
ringen av nya hamnplatser och detta 
arbete är nu klart, på bilderna ned-
an är det i Runö Hamn där vi var 
nästan 20 medlemmar tillsammans 
som utförde utbyte av Y-bommar. 
Stort tack till alla medlemmar som 
varit med och hjälpt till i Sättra, 
Tuna Södra samt Runö Hamn.

Skadade
bryggor.

Hamnplatskön
Antal i kön är 124 medlemmar. För att underlätta rang-
eringen av hamnplatser framöver inom klubben så vill vi 
förtydliga när det gäller hamnplatskön. Medlemsnumret 
bestämmer platsen i kön, inte hur lång tid du har stått i kön. 

Finns absolut ingen anledning att ställa dig i kön om du 
inte har behov av en båtplats.

I kön ställer du dig när du har bestämt dig för att köpa en 
båt och vill ha en plats samt beredd att ta emot en plats när 
du blir erbjuden. I kön ställer du dig om du har önskemål 
och vill byta hamnplats inom klubben.

Vi kommer också att i varje nummer av Kanalen presen-
tera den aktuella kösituationen i hamnplatskön.

Knappt 20 med-
lemmar utförde ut-
byte av Y-bommar 
i Runö hamn en 
blåsig men vacker 
lördag i mars.

Nya roddbåtar
I uthamnarna Kålö, Ingmarsö och Örsholmen har vi köpt 
in en roddbåt i varje hamn, till för våra medlemmar att 
nyttja för fiske, utflykter eller att lära barnen att ro.

Roddbåtarna har sin egen upptagningsslip-plats i varje 
hamn och låses fast med kedja och lås där medlemsnyckeln 
passar.

UTHAMNAR

Nya roddbåtar i uthamnarna.

Påminnelse gällande pant-
returburkar/flaskor i våra 
uthamnar
RS Stockholm har meddelat att 
dom inte kommer att hantera pant-
insamlingar i våra uthamnar, inne-
bär att vi själva får ta tomburkar/
flaskor med oss hem. RS kommer 
tillsammans med handlarna se till 
att det fortfarande går att stödja 
SSRS när man pantar sina burkar/
flaskor hos handlarna.

Ytterligare en påminnelse
Och det gäller att vi även i år har Kålö och Örsholmen för 
oss själva, dvs. inga främmande båtklubbmedlemmar får 
angöra dessa hamnar.

Ny båt i hamnsektionen – Namnförslag
Eller ny och ny… Vi har nu äntligen hittat vår snabb-
gående båt, det blev en TG5900, en sexmeters hyttbåt av 
årsmodell 2005.

Anledningen med en snabbgående båt är att snabbt kom-
ma ut och kontrollera våra uthamnar och se att allt fung-
erar samt att kunna göra en snabb åtgärd.

Visst, det är trevligt att sitta i styrhytten på Theobald i tre-
fyra timmar ut till Kålö men man ska hem också – och 
gärna samma dag.

Har ni namnförslag till vår nya båt så mejla förslaget till 
kansliet, märk mejlet med ”Namnförslag” vinnande för-
slag får en klubbkeps och presenteras i nästa nummer av 
Kanalen.

Vi önskar alla en riktigt trevlig sommar – vi syns på bryggan.

Hamnsektionen

TBKs nya snabbgående hyttbåt. Namn?
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Facebook: TBK Kappseglare
Joakim

 Bergkvist: 070-793 11 39 
M

ikael H
olm

ström
: 070-219 60 37

Cecilia G
rönlund: 070-833 72 92

Johan Furbäck: 070-563 50 24

Kappseglingar 2022 
Planerade datum för TBK kappseglingar:

Vårracet  15 maj

Örsholmen Race 11 juni

Ingmarsö Race 20-21 augusti

Kålö Höstkapp 24-25 september

Onsdagsseglingarna startar preliminär 11 maj

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 2   2022

Onsdagseglingarna under våren
Varje onsdag så läggs bana/starttider ut någon gång efter 
lunch på TBK Kappseglare på Facebook. Vi drar igång 
första tävlingen den 11 maj med en ”Tune up” och sedan 
börjar Vårcupen 18 maj och körs sedan 25 maj, 1 juni, 8 
juni, 15 juni och 22 juni. I Vårcupen räknas sämsta place-
ring bort i totalen.

Mer finns att läsa på TBK:s hemsida, har du frågor så hör 
av dig till Kappseglingssektionen.

Vi uppmanar alla nyfikna, nybörjare, gamla rävar, styrelse 
och kungahus att delta. 

Ingen kostnad eller krav på anmälan.

Vinnare av cupen belönas av en snygg vimpel!

Nyheter TBK Kappseglingar 2022
För att höja kvalitén på våra klubbseglingar kommer vi att 
försöka ha start/målfartyg. Vi hoppas då få säkrare mål-
gångtid, men precis som tidigare kommer varje båt att rap-
portera sin målgångstid.

18

Temaafton – Introduktion 
till kappsegling
En onsdagskväll i mars genomfördes en introduktion till 
kappsegling där Joakim Bergkvist gick igenom grunderna i 
kappsegling och vad som krävs för att börja kappsegla med 
egen båt. Det blev en uppskattad kväll med många bra tips 
och där det gavs tillfälle att ställa frågor i mindre grupp. Nu 
hoppas vi givetvis att vi kommer att se några nya båtar på 
startlinjen på onsdagsseglingar och våra klubbkappseglingar. 

Vårracet – söndag 15 maj 2022 (OBS! Nytt datum)
Söndagen den 15:e maj startar vi årets första TBK kapp-
segling. Vårracet är en distanskappsegling på ca 16 distans 
med en varierande bansträckning på Trälhavet samt västra 
och östra Saxarfjärden. Start och mål vid Österskärs ång-
båtsbrygga.  Mer information och länk till anmälan finns 
på TBK hemsida. 

Örsholmen Race – lördag 11 juni 
Lördagen den 11:e juni är det dags för Örsholmen Race, 
en distanskappsegling på ca 16-20 distans med start och 
mål utanför bryggorna vid Örsholmen. Vi seglar en bana 
söder om Gällnö och ut på Kanholmsfjärden. Efter täv-
lingen vore det extra kul om många båtar stannar kvar på 
Örsholmen för after sail och prisutdelning. Mer informa-
tion och länk till anmälan finns på TBK hemsida. 
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Kappseglingssektionen ordnade tre intressanta 
seminarier i våras. Detta är ett försök till sam-
manfattning av det som handlade om segeltrim. 
Inbjuden var Patrik Forsgren, duktig kappseglare 
med många fina kappseglingsvinster. 

Intresset var mycket stort och salen var full av erfarna och 
något mindre erfarna kappseglare. Själv inser jag efter att 
ha lyssnat på detta att jag absolut tillhör den senare katego-
rin. Eftersom jag redan avslöjat att jag inte tillhör gruppen 
kunniga kappseglare, så blir denna korta artikel en sam-
manfattning av det mer basala.

Patrik delade upp föredraget i tre delar: kryss, läns och 
öppna bogar. 

Kryss
Allmänt. Utnyttja flera olika indikatorer: Telltales (styr på 
nedre i lättvind), förlik (inget fladder i lättvind/inbukning 
ok i hårdare vind), målfarter, AWA (apparent wind angle), 
rodertryck, lutning, Windex (inte så viktig för Patrik), vå-
gor, byar. En annan viktig egenskap i synnerhet på längre 
bogar är att orka fokusera och ha känslan för fart etc. Detta 
är svårare ju större båten är. Bra att alla har tydliga roller. 
Rorsman fokuserar på att styra. De andra tipsar rorsman 
om justeringar.

Patrik använder mest instrumenten och kan då segla bra 
även i mörker på natten. 

Viktigt att känna båtens målfart eftersom man då vet att 
man har mer att ge om farten är under respektive att man 
kanske kan gå lite högre upp i vind om farten ligger rätt. 
Patrik har ett acceptabelt spann på 0,3 knop omkring mål-
farten.

Viktigt att hålla farten genom längre större vågor. Hellre 
falla av lite för att hålla farten. I byar är det bra att lova 
lite innan byn. Ta hem i backstaget innan eller släpp ner 
skotpunkten lite.

Vill du ligga på topp kan du även överväga att ha olika 
topp-lattor för hård respektive svag vind.

Hissa lite lösare i svagare vindar. Undvik sagg i förstaget. 
Trimmar ibland storen med bommen upp i lovart.

Läns
Fall lite innan en by. Styr lutet så rodret blir neutralt. Vid 
vågor så försök segla med dem så långe som möjligt. Sikta 
”neråt” i vågdalarna.

Öppna bogar
Ha rätt rodertryck. Kan vara rätt med ett visst rodertryck. 
Patrik kan ha 7 grader.

Vid slag är det viktigt att göra så att man för rorkulten i 
en lugn rörelse ner i lä och sedan tillbaka i mitten utan att 
vingla fram och tillbaka. Sitt (som rorsman) så att du ser 
förliket och kan hitta höjden.

Ytterligare tips
Skriv ner alla förbättringsidéer som ni tror kan ge mer fart. 
Ut och testa när det är jämn vind. Testa i t ex tre minu-
ter per ”setting”, fota seglen, notera alla data och analysera 
detta sedan. Patrik är ute 30 dagar per säsong och testar. 
Det kostar att ligga på topp. Inget som vi vanliga ”söndags-
kappseglare” ens funderar på men man kunde kanske vara 
lite mer strukturerad på vägen till en kappsegling. 

Gunnar Schrewelius

Segeltrimning är uppenbarligen ett populärt ämne bland TBKs kappseglande medlemmar.

Seminarium om Segeltrim 23 februari

Patrik Forsgren illustrerade sina teorier med bra 
bilder på dåligt respektive bra trimmade segel.

Sailchart (segelvalsdiagram). Många segel krävs (för olika vindstyrkor 
och vinklar) om man ska hålla sig på topp.

Polardiagram. Bra hjälpmedel för att se båtens målfart för olika vindar 
och olika vinklar.
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Titta alltid  
på hemsidan  

för senaste nytt om  
kurser och tider etc. 

Anmälan görs  
via TBK hemsida
tralhavetsbk.se

Hösten 2022
Kustskepparintyg – start 22 september 
Lär dig hur man navigerar i mörker och på öppet vatten 
utan tidvatten, alltså främst Vänern Östersjön, Västkusten 
och Medelhavet! 
Dagens moderna sjökortsplottrar gör det lätt att ta sig 
fram under svåra siktförhållanden men det räcker inte! 
Som skeppare måste man själv kunna komma fram till 
den information elektroniken så snyggt presenterar på en 
skärm om tekniken av någon anledning inte fungerar. Utö-
ver detta har vi ett praktikpass i mörker där vi tränar på 
fyrnavigering mm. Examen ger också behörighet att föra 
fritidsskepp d.v.s fartyg längre än 12 meter och bredare än 
4 meter. Lägsta ålder för examination är att man fyller 15 
år under året.
Förkunskaper: Förarintyg. Intyg om praktik krävs för  
examination.
Kursledare: Leif Thedvall.
Veckodag: torsdagar.
Utbildningstillfällen:10 + praktik och examination.

Utsjöskepparkurs – Nytt 
Navigation i tidvatten och främst 
färdplanering är inriktningen på 
den här kursen som leder fram till 
kunskaper för att få Utsjöskeppar-
intyg. 
Kurslitteraturen är på engelska men 
i övrigt pratar vi svenska.
Förkunskaper: Kustskepparintyg.
Kursledare: Paavo Ala.
Veckodag: tisdagar.
Utbildningstillfällen:10 + examination.

 

Temakvällar
Även temakvällarna har väckts till liv igen. Håll ut-
kik i klubbhuset och på Facebook för mer informa-
tion om ämnen, datum och tider. Första temaafton 
presenteras på sidan 24.s

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 2   2022

Tjejkurs – manövrering av båt
Äntligen blir tjejkursen i båtmanövrering av igen. De 
som är antagna till kursen kontaktas med mer detal-
jer och då kursen är full så hoppas vi kunna fortsätta 
att erbjuda den även kommande vårterminer. 
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Temakväll vårrustning 
Måndag 9/5 19.30–21.00  
i TBK klubbhus
Temakväll för intresserade som vill byta erfaren-
heter kring vårrustningen.

Vi går igenom förberedelse inför sjösättningen. 
Från avtäckning tills att båten är klar att sjösättas.

· Tvätt och polering av fribord

· Bottenmålning

· Genomgång och uppstart av motor

· Kontroll av säkerhet som gasolanslutning,   
 genomföringar mm

· Båten i sjön

· Förberedelser inför påmastning

· Underhåll av masten

· Kontroll av löpande rigg

Föredragshållare Olof Karlsson. Temakvällen är gratis 
men det är obligatorisk anmälan till kansliet@tralhavets-
bk.se senast 6/5.

Varmt välkommen! 
Utbildningssektionen
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Caféet!

Vid sjösättningarna ska Caféet vara igång 
som vanligt. Populärt vattenhål för både de 
som är nere och jobbar hela dagen och en 
trevlig samlingspunkt för att ”prata skit” en 
stund.

19

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

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 marinblått med TBK vimpel fram. 

Vimpel, 100 kr

Klistermärke, 20 kr

TBK profilprodukter

TBK entusiasmen Olle Wahlgren har åtagit sig att bli fadder för Pigge.

PIGGE

OLLE
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Dick Dellow 
En seglare och hedersman har lämnat oss!

Dick Dellow började segla i tonåren strax efter andra 
världskriget. Då var det Mälarhöjdens kanotsällskap och 
en segelkanot som gällde. Nästa båt blev en Neptunkrys-
sare följt av en koster tillsammans med hustrun, Marianne. 
De gick vidare till en Folkbåt och flyttade 1959 till Åkers-
berga. 

Dick blev en av de tidigaste medlemmarna i TBK. Hans 
arbete innebar på 70-talet en flytt till Helsingborg och då 
blev det en Albin 25, givetvis med stödsegel, vid bryggan 
i Öresund. Vid den tiden blev jag arbetskamrat med Dick 
och sedan dess har vi, nästan dagligen umgåtts i vått och 
torrt. 1980 flyttade Dick, med familj, fortfarande trogen 
TBK, tillbaks till Åkersberga och Albin växlades till en Lin-
jett 30. Själv hade jag tidigare åkt mest motorbåt men även 
gastat mycket på vänners segelbåtar. Segling med Dick i 
Linjetten inspirerade mig till min första egna segelbåt och 
även inträde i TBK 1985. 

Dick har under åren varit aktiv i TBK med olika uppgifter. 
Själv minns jag hur vi var med som funktionärer vid Seg-
larskolans olika tävlingar och träningar, i snipan såväl som i 
Fagerhälls segelbåt, på Trälhavet. Jobbat med bojarna i Sät-
terfjärden och Tuna samt därefter utläggning av Y-bommar 
samt bryggjobb. Många bryggvakter tillsammans under 
åren med anpassning till tidiga soluppgångar, även dessa 
vid Sätterfjärden. 

Vi minns

Efter Linjetten passade en Vega som pensionärsbåt! Själv 
var jag även Vegaägare samtidigt. Många minnen tillsam-
mans på egna och andras båtar på såväl 24- som 48-tim-
mars med SXK. Bl. a en minnesvärd helg på Bengt Häger-
mans Laurinare! Tillsammans och var för sig har vi även 
många minnen bl. a från L Kastet och Kålö. 

För några år sedan blev Dick hedersmedlem. Han var 
mycket stolt när vi hissade den nya flaggstandaren till spri-
darna men han saknade sitt gamla medlemsnummer, 12 
(tolv)! Efter Vegan var det dags för en Trio 80. Bifogade 
bild tog jag förresten i samband med vår närvaro på klub-
bens 60-årsfest. Hustru Marianne hade under den tiden 
gått bort och nu började sonen nyttja båten mer och mer 
vilket resulterade i Dicks senaste båt. Tillsamman inköptes 
en Bavaria 31 och hösten 2021, innan Dick insjuknade, 
gjordes han sin sista segeltur och då med sonen till rors. I 
januari fyllde Dick 93 år och efter drygt 75 år med båt har 
han nu seglat vidare på okända vatten. Tack för allt och 
vila i frid!

Jerry Stenbeck



30 31

KANALEN – MEDLEMSTIDNING TBK – NR 2   2022

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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De röda byxorna
Jag skrev ju i förra numret om ”regeln” att man 
måste segla över Atlanten för att ha ”rätten” att 
bära röda byxor och jag bad om kommenta-
rer från läsarna om detta. Enligt Peter får man 
bära röda byxor när man passerat ekvatorn el-
ler gjort något ”stort” (seglingsmässigt). Enligt 
Pekka anser Andrew Bishop (direktör på ARC 
– som ju borde ha hygglig koll på detta) att 
man får bära röda byxor efter att ha seglat över 
Atlanten men när jag nyligen frågade Jeremy 
Wyatt (en annan direktör på ARC-kontoret) 
menar han att ”I think that this is a Swedish 
tradition”. Han fortsätter med att ”In the UK 
we refer to red trousers as ’Newport red’ after 
their popularisation by American sailors out 
of Newport Rhode Island”. Jag tycker detta 
stämmer bra med den bild jag fått av min lilla 
undersökning. 

Gunnar Schrewelius

Kära läsare
Jag och Susan har med er hjälp producerat den 
här tidningen i några år. I början kom det in 
massor av material. Svårt få plats med allt ibland. 
Mycket är förstås av karaktären information från 
styrelse och kansli. Detta är ju en av tidningens 
viktigaste funktioner. 
Men vi saknar berättelser, synpunkter och information 
från medlemmarna. Vi har provat med roliga händelser i 
”Aktern” och vi har provat med ”Min båt” eller ”jag och 
min båt”. Men det är svårt att få er att skriva utan direkt 
uppmaning och tjat.

Det finns några få som återkommande skriver. Tack snälla 
för era bidrag. Men alla ni andra? OK, några läser väl inte 
ens tidningen och ser TBK mer som en marina där man 
förvarar sin båt på ett billigt sätt. Men alla ni andra som ser 
TBK som en medlemsklubb där man har sina båtvänner. 

Vill ni bidra med något, skriva något? Alla ni som påstår 
att ni inte kan skriva. Bara en ursäkt att slippa undan. Vi 
kan – om ni vill – redigera till texten så den blir mer lätt-
läst. Ni som påstår att ni inte hinner. Nog hinner ni om ni 
först sitter och funderar en stund i bilen på väg till jobbet 
eller när ni sitter och väntar hos tandläkaren. Tid finns! 
Lusten? Kanske svårare.

Gunnar Schrewelius
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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

Vi
d 

ob
es

tä
llb

ar
he

t v
än

lig
en

 re
tu

rn
er

a 
fö

rs
än

de
ls

en
 ti

ll:
 M

ia
ta

 C
lu

b 
of

 S
w

ed
en

 c
/o

 F
re

dr
ik

 H
es

se
, Ö

st
er

vä
ge

n 
90

, 1
96

 3
0 

Ku
ng

sä
ng

en
.

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

Öppettider under vinter-
säsongen enligt hemsidan.

est. 1984

Se video och ankartester på www.moorsafe.com

Moorsafe-ankare ©
Det starkaste ankaret någonsin!

Moorsafe & linförankring med 20+ års livslängd ger 
ca 70% lägre kostnad och CO2 miljöbelastning 
än traditionell förankring med betongankare och 
galvaniserad kätting som rostar sönder.

Paddla Paddla 
Långhundraleden Långhundraleden 
eller skärgårdeneller skärgården

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

ROSLAGENS-MARINCENTER.ROSLAGENS-MARINCENTER.sese

30 kg Moorsafe-ankare motsvarar förankring 
med 3000 kg betongankare (Rek pris 5.900:-)

600 m2 båttillbehör, service 
och vinterförvaring

När din fossila motor börjar krångla 
TALA MED OSS OM EL-MOTOR

070-998 98 02     www.jetfloat.nu
FLYTBRYGGOR

72 kg Moorsafe-ankare motsvarar förankring 
med 10.000 kg betongankare (Rek pris 12.900:-)

SMART!

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!

Så mycket 
bättre...
SMART!

Båttillbehör, El-Utombordare och Inombordare, Rib- & Gummibåtar,
Kanot-, Kajak- och Båtuthyrning. Solceller och Vindsnurror till båt och stuga.
Motorservice, Elservice, Installationer, Reparationer och mycket mer. 

Båthamnsbutiken AB
Båthamnsvägen 6, SE-184 40 Åkersberga
Tel: 08-540 212 10, butiken@bathamnsbutiken.se
www.bathamnsbutiken.se

Roslagens Marincenter AB, Moorsafe AB
Båthamnsvägen 6, SE-184 40 Åkersberga
Tel: 08-540 650 50, moorsafe@gmail.com
roslagens-marincenter.se • moorsafe.com

Rostfria bojtenar,  dim. ø 60 mm
Ny smart modell 2021.
Byt din gamla rostiga bojten till en
rostfri med ”livstidsgaranti”.
Lämplig för bojkroppar från 60–180 L.
Kan monteras för olika höjd på bojtenen
enligt önskemål.
Längd:
100 cm (2.980:-), 150 cm (3.980:-),
200 cm (4.980:-)


