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Styrelse och funktionärer i TMK 2010 
 

 

Ordförande AU Arne Pettersson 016-51 47 12 070-670 47 12 

Sekreterare AU Rolf Bjurling 016-14 27 50 070-340 25 73 

Kassör AU Jan Malmqvist 016-34 35 36 070-534 35 36 

Vice ordförande  Lars Bohlin  016-13 43 53 070-688 12 38 

Vice sekreterare  Katarina Eng 016-14 74  01 070-445 88 26 

Styrelsesuppleant  Anders Berglund 016- 12 47 13 070-998 98 06 

Styrelsesuppleant  Curt-Göran Andersson 016-243 10 070-771 04 70 

Slipförman spår  Jonas Schiller 010-484 03 07 073-929 23 92 

Slipförman kran  Jonas Schiller 010-484 03 07 073-929 23 92 

Slipförman kran  Peter Nyberg 016-14 96 21 073-414 96 21 

Tillsyningsman Slipen  Lars Bohlin 016-13 43 53 070-688 12 38 

Tillsyningsman Tallskär  Tomas Falk 016-35 81 40 070-565 22 45 

Revisor  Sunny Andersson 016-12 44 78 070-324 55 45 

Revisor  Ola Sundkvist 016-34 32 02 073-962 97 35 

Revisorsuppleant  Åke Ringdahl 016-13 80 59 070-714 34 13 

Miljöombud  Peter Nyberg 016-14 96 21 073-414 96 21 

Valberedning kallande  Stig Andersson 016-13 50 71 073-364 90 14 

Valberedning  Klas-Olov Örn 016-35 81 30 073-688 24 51 

Valberedning  Anders Djupström 016-12 09 31 070-568 09 31 

Besiktningsman  Klas-Olov Örn 016-35 81 30 073-688 24 51 

Webbredaktör  Johan Nieminen 016-500 05 50 070-917 70 00 

Redaktör Rorkulten  Lars Bohlin 016-13 43 53 070-688 12 38 



 

 

RORKULTEN 2010 
1919-2010 

 

Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för  

Torshälla Motorbåtsklubb 28:e utgåvan april 2010 

 

Styrelsen informerar. 

 

TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkult informera alla klubbmedlemmar 

om vad som har hänt eller vad som planeras i klubben inför årets båtsäsong. 

 

 

Årsmötet 2009 

 

Årsmötet den 11 november 2009 i Torshälla Rådhus, var välbesökt. 

Ca 40 av TMK:s medlemmar besökte årsmötet, vilket får anses som en mycket god 

uppslutning. 

Till ordförande för årsmötet valdes Ola Sundqvist, som på ett förtjänstfullt sätt svingade 

ordförandeklubban. 

Tidigare ordföranden Arne Pettersson, omvaldes på 2 år. 

Som ny vice ordförande och som tillsyningsman på slipen valdes  

Lars Bohlin. Lars ersätter Sten Lood ”fyllnadsval 1 år” som avgick 1 år före mandattidens 

utgång.  

Sten avtackades med blommor och en klubbstandert, samt valdes in som ny hedersmedlem i 

TMK. 

Som redaktör för Rorkulten kommande år kvarstår Lars Bohlin. 

Sekreteraren Rolf Bjurling omvaldes på 2 år. 

Som ny styrelsesuppleant efter Lars Bohlin valdes Anders Berglund på 1 år.  

Curt-Göran Andersson omvaldes som styrelsesuppleant på 1 år. 

Tomas Falk omvaldes 1 år som tillsyningsman på Tallskär. 

Peter Nyberg och Jonas Schiller kvarstår som kranförmän även under kommande år. Peter 

kvarstår också som klubbens miljöombud på 1 år. 

Jonas Schiller fortsätter som slipförman för rälsbåtarna ytterligare 1 år, 

och Sunny Andersson omvaldes på 2 år som revisor i klubben. 

Valberedningen för 2010 består av Stig Andersson ”sammankallande”  

016-135071 och Klas-Olov Örn 016-358130 samt  

Anders Djupström 016-120931 

Klas-Olov Örn är även klubbens säkerhetsbesiktningsman. 

Styrelsen kommer att vid behov utse lämpliga projektledare för de projekt som kan komma 

att utföras i klubbens regi under året. 

Om du har intresse av att hjälpa till med olika förtroendeuppdrag i TMK meddela 

gärna vår valberedning detta. 



 

 

 

 

Utförande av arbetsplikt 2010 
 

Följande kontaktpersoner finns för arbetets utförande. 

 

 

Ansvariga för Slipen 

Lars Bolin  016-134353 alt 070-6881238 

Rune Palm  016-358394 alt 070-2209305 

Curt-Göran Andersson   016-24016   alt 070-7710470 

 

För Tallskär 

Tomas Falk   016-358140 alt 070-5652245 

Andes Djupström 016-120931 alt 070-5680931 

Anders Berglund 016-124713 alt 070-9989806 

  

Arbetstillfällen som under året kommer att läggas ut är följande: 

 

 Tallskär städning av klubbholmen den 15-16 maj övrig arbetshelg 

på Tallskär är den 22 maj 

 Tallskär stängning av klubbolmen den 18 september 

 Höststädning på Slipen inför upptagningarna är lördagarna  

den 4 september och 11 september 

 Övriga arbetstillfällen kommer styrelsen att kalla till utifrån behov av 

arbetskraft. 

 

Planerade arbetsdagar kommer att läggas ut på klubbens webbsida 

”www.torshallamotorbatsklubb.com” och ”www.tmk.nu”, där även klubbens 

kontaktpersoner finns angivna. 

Ytterligare information kommer löpande att sättas upp på klubbens anslagstavlor 

på Slipen och Tallskär. 

 

Planerade större arbetsprojekt under 2010: 

 

 Byggande en ny rälsövergång på Slipen våren 2010, 

 Bygga ny bastubrygga på Tallskär våren 2010. 

 Lägga nytt golv i Bastun på Tallskär. 

 Starta en förstudie för ett eventuellt nytt grillhus på Tallskär. 

Eventuell byggstart hösten 2010 och klart våren 2011. 

 

 

 

http://www.torshallamotorbatsklubb.com/
http://www.tmk.nu/


 

 

Arbetsplikten i Torshälla Motorbåtsklubb 
 

Arbetsplikten är till för att underhålla och förnya TMK:s anläggningar på klubbens 

slipområde och klubbholme. 

Enligt klubbstadgarna riktar sig arbetsplikten till varje aktiv och arbetsför medlem 

som utnyttjar klubbens slipområde och/eller klubbholme. 

Som utförd arbetsplikt tillgodoräknas det arbete som utförs på klubbens 

gemensamma anläggningar och innefattar alltså inte det arbete som utförs i 

samband med sjösättning och upptagning av den egna båten. 

Arbetsplikten i klubben omfattar för närvarande 5 timmar/år och medlem, men kan 

årsvis förändras utifrån klubbens behov av arbetstimmar. 

Medlem som inte fullgör sin arbetsplikt får för närvarande betala 1000 kr/år till 

klubbkassan, eller i förhållande till hur mycket arbetsplikt som ej utförts. 

Klubben är beroende av att så många medlemmar som möjligt ställer upp och 

fullgör sin arbetsplikt varje år.  

Det är vi medlemmar som gör vår klubb till det den är.  

Utan allas medverkan blir det ingen väl fungerande klubb med väl fungerande 

anläggningar. 

 

Varje medlem är själv ansvarig för att ta reda på när, var och hur arbetsplikten kan 

utföras under året. 

 

 

Här byggde vi en ny rörbrygga till Tallskär våren 2009 



 

 

 

 

FISKETÄVLING PÅ TALLSKÄR 2009-08-22 

 

 

  

Lördagen den 22 aug 2009 genomfördes klubbens årliga 

fisketävling på Tallskär. 11 deltagare kämpade tappert om 

 

äran att vinna dagens 1:a pris. 

 

Familjen Nyberg  stod i en klass för sig, där Peter blev dagens totalmästare. 

Undrar om han och Pia tjuvtränat under semestern? 

Helen, Robin och Rickard kämpade tappert, men lyckades inte lura någon 

fisk på kroken. 

 

Resultatlista: 

 

Damerna: 1:a Pia Nyberg  380 gram 

       Helen Bobits     0 

 

Herrarna: 1:a Peter Nyberg 412 

 2:a Kent Bobits  162 

 3:a Tomas Falk  150 

 4:a Lennart Larsson 142 

 5:a Uno Hellberg 138 

 6:a Claes Andersson   56 

 

Ungdomar: 1:a Madelen Falk    94 

       Robin Falk       0 

       Rickard Plymqvist      0 

  

 

 

OBS glöm inte vår 

traditionsenliga kräftskiva på 

Tallskär den 21 augusti 2010 
 

Ta med ditt bästa humör och kom! 

 

 

 

 



 

 

Rälsbygge på Slipen vid Alnö åren 1963-64 
 

 
 

 
 

Tage Dahlberg i basker och Arne Lindkvist till vänster i full gång med rälsbygget 

på Slipen. 1:a båten togs upp på rälsen 1964 och var Bror Öbrinks båt Ann. 

Tidigare slipområde ovanför slussen kallades ”Kofältet”.



 

 

 

Sjösättningar våren 2010 

 

23/4 em och 24/4  kl 0800 – (samtliga kranbåtar) 

1/5  kl 0800 – (samtliga spårbåtar) 

 

Upptagningar hösten 2010 
 

18/9 kl 0800 – (samtliga spårbåtar) 

24/9 em och 25/9  kl 0800 – (samtliga kranbåtar) 

 

Ev förhinder eller problem skall meddelas till ansvarig slipförman 

 Spårbåtar Jonas Schiller 016-147401 eller 073-9292392 

 Kranbåtar Peter Nyberg 016-149621 eller 070-2757790 

 Kranbåtar Jonas Schiller 016-147401 eller 073-9292392 

 

Spårbåtar. 
Samtliga som ska lägga i alt ta upp sina båtar ska vara med från kl 08

00
 och tills att 

alla båtar är sjösatta eller upptagna. 

Eventuellt undantag skall vara godkänt av slipförmannen. 

 

Kranbåtar. 
Särskild sjösättnings/upptagningslista med egna tider kommer att finnas uppsatta 

på anslagstavlan på slipen inför sjösättning respektive upptagning. 

Om du får förhinder och ej meddelar slipförmannen detta debiteras du ändå 500 

kr. 

 

Allmänt: 
Kan du inte lägga i eller ta upp din båt på ordinarie tider enligt ovan så kontakta 

respektive slipförman för spår-/ kranbåtar så får du hjälp. 

 

2010 kommer Peter Nyberg att vara huvudansvarig kranförman och Jonas Schiller 

biträdande kranförman. 

Peter Nyberg nås på telefon 016-149221 eller 076-8001408 

Jonas Schiller nås på telefon 016-157605 eller 073-9292392 

 

Jonas ansvarar även för klubbens sjösättning och upptagning på spåret. 

 

2010 kommer Jan Malmqvist att sköta klubbens slipplanering och samverka med 

Peter och Jonas när det gäller sjösättningen och upptagningen. 

Jan Malmqvist kommer även att ansvara för den totala slipplaneringen i klubben. 

Jan kommer också att sätta upp sjösättnings och upptagningslistor på slipens 

anslagstavla. Jan nås på telefon 016-343536 alt 070-5343536 



 

 

Sommarbilder 2009 från vår fina klubbholme St Tallskär 
 

 
 

 

 



 

Hela årets program i TMK 2010. 

 

13-feb Planeringskonferens styrelsen 

1-mars Styrelsemöte 

7-april Brandinformation hos Räddningstjänsten 

8-april Styrelsemöte 

17-april Ärtsoppa på slipen 

17-april Öppet styrelsemöte på Slipen 

17-april ”Loppis” båtprylar Slipen 

23-april em Sjösättning med kran 

24-april Sjösättning med kran 

1-maj Sjösättning av spåret 

15-maj Städning och öppning av Tallskär 

16-maj Arbetsdag på Tallskär 

22-maj Arbetsdag på Tallskär 

25-juni Midsommarfest på Tallskär 

      juli Eventuell Eskadersegling 

14-aug Familjedag på Tallskär 

21-aug Kräftskiva på Tallskär 

21-aug Tallskärsrycket / metartävling 

23-aug Styrelsemöte  

4-sept Arbetsdag på Slipen 

5-sept Öppet styrelsemöte på Slipen 

11-sept Arbetsdag på Slipen 

18-sept Upptagning av båtar på spåret  

18-sept Stängning” av Tallskär 

24-sept em Upptagning av kranbåtar 

25-sept Upptagning av kranbåtar 

11-okt Styrelsemöte 

10-nov Årsmöte 



 

 

 

Torshälla Motorbåtsklubb:s planeringskonferens 2010. 
 

Lördagen den 13 februari 2010 höll vi vår årliga planeringskonferens i 

Kommunfastigheters lokal i Skogsängen. 

Vi var 10 stycken ur TMK:s styrelse och förtroendevalda som en lördag mötte upp på 

planeringskonferensen, vilken pågick i ca 7 timmar. 

 

Följande kom upp till diskussion på planeringskonferensen. 

 Frågan om hur vi på ett bättre sätt kan ta emot nya medlemmar diskuterades. 

Vi beslutade att skapa en ”fadderfunktion” i klubben, som ska ta hand om nya 

medlemmar och informera dem om klubbens verksamhet och stödja dem som 

kommer nya till klubben och kanske är båtägare för första gången. 

Anders Berglund, styrelsesuppleant i klubben, utsågs till klubbens ”fadder”. 

 

 Vi kommer även i år att ha 2 st öppna styrelsemöten på Slipen. 

Syftet är bla att nå medlemmarna och fånga upp synpunkter och förslag som 

styrelsen kan arbeta vidare med. 

 

Följande projekt räknar vi med att genomföra under 2010 

 En ny bastubrygga på Tallskär. 

 Bygga om rälsövergången på Slipen. 

 Lägga om golvet i bastun på Tallskär. 

 En översyn av elsystemet på Slipen. 

 

Våra informationskanaler under 2010 är följande.. 

 Vår klubbtidning Rorkulten som kommer ut i april mån. 

 Vårt infoblad på hösten som kommer ut under oktober mån. 

 Vår hemsida på webben.  

 Våra anslagstavlor på Slipen och Tallskär 

 Våra 2 öppna styrelsemöten på Slipen i april och september. 

 Via utsänt årsmötesprotokoll i början på året. 

 Via styrelseprotokollen som finns i en informationspärm i klubboden på slipen. Kan 

också beställas genom klubbens sekreterare via mejl. 

 

Klubbens hemsida. 

Vår webbredaktör Johan Nieminen jobbar löpande med att uppdatera hemsidan. 

Johan kan svara på eventuella frågor och tar gärna emot idéer om hur vi kan vidareutveckla 

vår hemsida och det nya forumet. 

 

Ett komplett program för 2010 fastställdes under planeringsdagen. 

Detta presenteras i detta nummer av Rorkulten och på vår hemsida på webben. 

Vi reviderade också upp klubbens aktivitetsprogram och kalendariet för 2010. 

 

Sjösättningsdagar/Upptagningsdagar/Arbetsdagar. 

Vi fastställde klubbens sjösättnings- och upptagningsdagar. 

Styrelsen ”spikade” även ett antal fasta arbetspliktsdagar som medlemmarna kan anmäla sig 

till, för att där göra sin årliga arbetsplikt. 
 



 

 

 

Tallskär  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tallskär öppnas för säsongen den 15 maj 

 Städdagen på Tallskär är den 15 maj. 

 Arbetshelger på Tallskär 16-22 maj.  

 Stängningsdagen av Tallskär är 18 september 

 

I övrigt se TMKs årsprogram. 

 

Arbeten på Tallskär. 

 Bastun öppnas senast den 15 maj. 

 En ny bastubrygga ska byggas under våren. 

 Litet ytterligare belysning på nya rörbryggan och stigen till bastun finns 

med som önskemål. 

 Golvet i bastun ska läggas om. 

 Byta hängrännor på klubbhuset. 

 Litet blommor kommer också att pryda hamnen till sommaren. 

 

Anmälan om deltagande på städdagarna görs till Thomas Falk 

Tfn 016-358140 alt 070-5652245 

 

Arbetstiden avräknas från medlemmens arbetsplikt. 

Vi kör igång klockan 09
00

 och håller på minst 5 timmar. 

 

 



  

 

 

Besök vår familjedag på Tallskär den 14 augusti 2010. 

 

 

Gissa om ungarna har kul på piratutflykten, ”för att inte tala om de vuxna som 

deltar”..oj oj.. 

 

Styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur vi ska lägga upp årets familjedag. 

Vad är bra och vad kan vi göra bättre. 

 

Utnyttja gärna vår gästbok på hemsidan ”www.tmk.nu” välkomna. 

 



 

 

 

 

 

Ordförandens sida 

 

Sitter en snöig vinterdag i februari och undrar om vi får en sommar även i år. 

Vintern har varit riktigt kall och mängder av snö har fallit, inte minst nu i februari. 

Några täckningar på slipen har tagit mycket stryk. Bland annat har taket på dessa 

båthus brakat samman, med en hel del problem för berörda båtägare. 

Tänk på att besöka era båtar även under vintern och ta bort snön från taken på 

båthusen. Vid blidväder blir snön extra tung och då är risken som störst att 

ställningarna går sönder. 

Men förhoppningsvis så kommer det en vår och en sommar även i år. 

 

Styrelsen räknar med att vi även i år kommer att kunna sjösätta våra båtar på 

samma tider som tidigare år, dvs i månadsskiftet april/ maj.  

Min förhoppning inför sommaren är att många fler medlemmar upptäcker vår fina 

klubbholme St Tallskär och verkligen utnyttjar den. 

Jag hoppas också att många deltar på våra arrangemang under sommaren och att vi 

får till en riktigt bra familjedag i augusti. 

Tallskär är en plats där man ska koppla av på under sommaren och trivas i goda 

vänners lag. En plats för rekreation och trivsam samvaro med övriga 

klubbmedlemmar. 

Hjälps vi åt att hålla klubbholmen och slipen i ett fint skick så ökar trivseln både i 

klubben och oss medlemmar emellan. 

Jag hoppas vi kan dra igång våra bastukvällar på Tallskär och att många 

medlemmar kommer att utnyttja vår fina bastu under året. 

Vi ska under våren lägga om golvet i bastun för att få litet bättre vattenavrinning 

till golvbrunnen. Sen så bastar vi ”utav bara den”. 

Får vi sedan till en ny bastubrygga under våren så är allt toppen. 

Alla vi som under sommaren besöker Tallskär och lägger till långsides vid 

bryggorna måste tänka på att bereda plats vid bryggan om det kommer ytterligare 

båtar som vill lägga till. Vi får då räkna med att dra ut aktern på båten och lägga i 

ett ankare så att den nyanlända kommer in till bryggan, vilket är ett bra sätt att visa 

hänsyn och skicka rätt signaler om att den nyanlända är välkommen till ön. 

 

Jag önskar er alla en mycket fin båtsommar 2010. 

 

Med vänlig hälsning 

Arne Pettersson 

 



 

 

 

Familjen Nieminen får Pippi 

 

En del av er känner säker t till har vi haft 

klubbens minsta båt under några år. Den 

är känd som Agda II. En gul plastsnipa 

med en Albin O21 från sent 50-tal. 

 

 Sommaren -08 fick vi utökning i 

familjen. Vår son Neo föddes. 

Båtåkandet under både sommaren 08 och 

09 gick bra, men vi kände att det var läge 

att införskaffa en lite större båt. Neo blir 

äldre och mer mobil vilken gör att risken 

för ”manöverbord” ökar för varje dag. 

Efter att ha bevakat ”blocket.se” (hemsida på Internet med massvis med annonser) 

hittade vi vår drömbåt. En Albin 25 från 1971 vid namn ”Pippi”. Hon är väldigt 

bra omhändertagen. Den finaste Albin 25 jag sett, har några sagt som varit ombord 

på henne. 

Jag och Magnus (en kompis till mig) begav oss till Askersund där hon hade sin 

hemmahamn för att transportera hem henne. Jag vet inte exakt vad en Albin 25 

väger, men jag är ganska säker på att min Volvo V40 inte får dra henne. I 

kombination med mitt B-körkort är det absolut helt olagligt. Men vad gör man, 

nöden har ingen lag. 

Efter att ha kopplat på kärran och allt var betalt och klart började vi vår 15 mil 

långa resa hem i sakta mak. Vi kunde hålla en respektabel hastighet av 35-40 

Km/h. Med en 30-kärra är det helt OK och faktiskt helt lagligt, hastigheten allstå. 

De första milen rullade på bra, inga som helst problem. När vi kom till Hallsberg 

noterade jag att vi tappade luft i vänster hjul på kärran. Som tur var upptäckte jag 

det precis utanför en OK mack. Vi körde in och parkerade. Till vår fasa såg vi att 

det var punktering på hjulet. Förberedd som jag var hade jag med mig en 

garagedomkraft och ett fälgkors. Dessvärre visade sig att hjulet var av 

”lastbilstyp” och mina grejer var för klena. Vi frågade personalen på OK om de 

hade möjlighet att låna ut en domkraft och en hylsa så vi kunde lossa hjulet, men 

de hade de tyvärr inte. De hänvisade istället till firman som låg bredvid. Efter att 

ha pratat med en kille i deras verkstad fick vi låna både hylsa och domkraft.  

Efter att ha lossat hjulet från kärran åkte vi till en närliggande skrot där vi fick ett 

nytt däck påsatt. När vi återvänt till ekipaget och monterat hjulet igen sa killen 

som lånade ut grejerna att hans chef tyckte att ”någonting kunde det vara värt” att 

få låna grejerna. Självklart sa vi. Ni har väl fika på eftermiddagen?  Vi fixar 

fikabröd till er, okej? Låter bra det, sa killen. 

När Magnus hade varit och köpt fikabröd gick vi in i verkstaden för att lämna 

tillbaks verktygen och överlämna fikat. Det var ingen på plats och vi såg ingen i 

närheten så vi lämnade dem på ett bord och begav oss återigen mot Torshälla. 

  



 

 

 

Efter 3-4 mil var det dags att pinka. När vi parkerat ställde det sig en bil bakom 

oss. En man klev ur och legitimerade sig som polis (han var civilklädd och åkte 

civilbil). Är det din båt och det är du som kör frågade han mig. Japps, sa jag och 

såg mitt körkort flyga all världens väg och dessutom få en massa böter för olovlig 

körning eller vad det nu kan vara för rubrik på mitt brott. Du har bytt däck i 

Hallsberg, fortsatte polisen?  Japps, svarade jag igen. Har du kvitto på det frågade 

han? Nä, det har jag faktiskt inte. Det är så att kvinnan som är chef på firman där 

du fixade ditt däck bad mig att åka ifatt er.  Jag var i butiken när ni var där, sa 

polisen. Hon berättade att hon inte fått betalt för däcket eller för den hjälp ni fick 

av den där killen som jobbade där. 

Men vänta hallå, avbröt jag polisen. Nu var det inte riktigt så det gick till. Jag 

berättade min version och han förstod precis. Slå en signal till henne iallafall sa 

han, annars kommer hon göra en anmälan. Ha det bra grabbar, avslutade han sen 

vände han tillbaks till Hallsberg. 

Jag ringde upp ”tanten” och blev i stort sett utskälld. Jag förklarade för henne att 

jag gjort upp med hennes anställde och allt var ok, men jag orkar inte hålla på och 

krångla så jag frågade henne hur mycket jag var skyldig. Efter att ha rådfrågat en 

kollega bredvid sig svarade hon, jag vill inte ha någonting alls, med nu kanske du 

lärt dig en läxa. 

Lätt uppretad svarade jag på den enda sätt jag kunde komma på. Men hallå, har 

JAG lärt mig en läxa. Du kanske har lärt dig att det är okej att hjälpa andra 

människor utan att behöva ta betalt för det. Rätt som det är står du där själv och 

behöver hjälp. Då är du minsann tacksam om det sträcks ut en hjälpande hand. 

Dessutom var det jag som utförde jobbet. Jag lånade en hylsa och en domkraft 

under en timme.  

Hon sa inte så mycket mer utan muttrade innan hon la på luren. Magnus och jag 

tittade och sa nästan i munnen på varandra, ”det finns folk till allt, vilken idiot”. 

Några timmar senare var ”Pippi” sjösatt i Torshälla och vi ser nu fram mot 

underbara somrar på Mälaren och Tallskär tillsammans med klubbkamraterna i 

TMK. 

  

 

PS. Pippi kommer döpas om till 

Nova till våren.  

  

  

 

/Johan Nieminen med familj 

  

 



 

 

 

 

 

 

TMKs 90-års-jubileum 

 
Den 24 oktober 2009 firades 90-åringen på 

Holmbergets restaurang i Torshälla med  

ca 70 glada båtentusiaster. 

Vi välkomnades med välkomstdrink och en 

trubadur underhöll. Glada miner och hög 

ljudnivå. Därefter var det dags att träda in i 

den väldukade matsalen. Vi serverades en 

utsökt trerätters måltid och toastmastern Ola 

lotsade oss, talare och gästande uppvaktande 

båtklubbs- representanter, genom 

middagen samt berättade historier 

som lockade till skratt. Efter middagen 

bjöds det upp till dans till en mycket bra 

orkester som spelade blandad musik, 

passande alla smaker. Dansgolvet fylldes 

snabbt och stämningen var hög. Klockan 

blev sen för de flesta och från hemvändande 

båtfolk hördes nöjda röster.  

 

Kvällen blev mycket lyckad, tack vare er 

alla som var där, ni som ställt upp före, 

under och efter jubileumsfesten. 

 

BM 



 

 

 

 

Hej medlem… 

 

Du har väl uppmärksammat TMKs uppdaterade hemsida och vår nya webbadress 

(www.tmk.nu). 

 

Besök hemsida regelbundet och ta del av den information som kommer att läggas 

ut under året. 

 

Vårt bildarkiv uppdateras löpande, men vår webbredaktör Johan Nieminen 

behöver nya bilder att lägga ut på hemsidan. 

 

Har du synpunkter på hemsidan? Lägg in dessa på ”forumet” eller skicka e-post 

till Johan [johan@nieminen.se]. 

 

 

 

www.tmk.nu 

http://www.tmk.nu/
http://www.tmk.nu/


 

 

 

TMK inbjuder, i samarbete med Räddningstjänsten,  

till viktig brandinformation. 
 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att delta vid en träff med 

Räddningstjänsten. 

 

Peter Larsson på Räddningstjänsten kommer att informera om viktiga 

brandsäkerhetsfrågor som berör alla båtägare. Deltagarna får möjlighet att 

ställa frågor och kanske utföra en del praktiska brandsläckningsövningar. 

 

Tidpunkt: 2010-04-07 kl 18
30

 

 

Plats: Räddningstjänsten i Eskilstuna (Eskilshem) 

 

Anmälan: Intresseanmälan skall meddelas Rolf Bjurling  

på tel 070-340 25 73 senast 2010-04-05 

 

TMK bjuder på fika. 

 

Välkomna! 
 

 



 

 

Här följer några tips på vad som kan vara bra att kontrollera och 

åtgärda före sjösättning av din båt. 

  

Skrovgenomföringar 

Anmärkningar på skrovgenomföringar beror oftast på att dessa är gamla och att 

det konstaterats vissa eller begynnande frätskador samt att avstängningskranarna 

är svåra eller t.o.m. omöjliga att stänga. 

Viktigt är också att slangklämmor är rostfria och slangar i fullgott skick. 

Kontrollera därför skrovgenomföringar, avstängningskranar och slangklämmor. 

Glöm inte att lägga i träplugg i båten som ersättning för trasig skrovgenomföring. 

  

Jordning av bränslesystemet 

Det är vanligt förekommande, på de flesta typer av båtar, att bränslesystemet 

saknar jordning. Jordning skall finnas hela vägen från påfyllningens genomföring 

i däck till tanken och därifrån vidare till motorn. 

  

Manuell länspump 

Det skall givetvis finnas en fungerande manuell länspump ombord, även om det 

finns en elektrisk med eller utan automatik för länspumpning, pumpen skall vara 

fast monterad. 

  

Brandsläckare 
Allt för ofta träffar besiktningsmännen på släckare som inte kontrollerats på 

många år. Det är inte ovanligt att det helt saknas släckare ombord.  

För Din och din familjs säkerhet -- kontrollera släckaren--. 

Dubbelruffade båtar skall ha två brandsläckare samt båtar över 10 meter. 

Brandfilt kan vara utmärkt för en mindre brand, slippa tömma släckaren i 

båten. 

  

Gasolbehållare 

Gasolbehållaren skall förvaras stående, väl fastsatt och placerad i låda eller slutet  

utrymme som är väl dränerat till fria luften. Kontrollera även rör och slangar är 

hela, väl dragna och klamrade. 

Läckindikator och läckspray kan vara en bra livförsäkring. 

  

Klas-Olof Örn 

Besiktningsman i TMK 



 

Styrelse och förtroendevalda i Torshälla Motorbåtsklubb 2010 

 

 

Ordförande 
Arne Pettersson 

070-670 47 12 

 

 

Kassör 
Jan Malmqvist 

070-534 35 36 

 

     

 

vice Ordförande   

          & 

Tillsyningsman Slipen 

Lars Bohlin 

070-688 12 38 

 

 

Sekreterare 
Rolf Bjurling 

070-340 25 73 

 

     

 

Styrelsesuppleant 
Kurt-Göran Andersson 

070-771 04 70 

 

 

 

vice Sekreterare 
Katharina Eng 

070-445 88 26 

 

     

 

Slipförman 1, kran 

          & 

Miljöombud 
Peter Nyberg 

073-414 96 21 

 

 

 

Slipförman spår 

            & 

Slipförman 2, kran 
Jonas Schiller 

073-929 23 92 

 

     

 

Tillsyningsman 

Tallskär 
Thomas Falk 

070-565 22 45 

 

 

 

Webbredaktör 
Johan Nieminen 
070-917 70 00 

     

 

Valberedning 

          & 

Besiktningsman 
Klas-Olof Örn 

073-688 24 51 

 

 

Styrelsesuppleant 
Anders Berglund 
070-998 98 06 

     

 

Valberedning 
Stig Andersson 

073-364 90 14 

 

 

 

Valberedning 
Anders Djupström 
070-568 09 31 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort tack för sponsringen av material till våra nya rostfria 

rörbryggor på vår klubbholme Stora Tallskär. 

 

 

 

Styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 

Arne Pettersson 

Ordförande. 

 


