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RORKULTEN 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 

31:e utgåva. 

 

Styrelsen informerar. 

 

TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av ”Rorkulten2012” informera alla 

klubbmedlemmar om vad som hänt under föregående båtsäsong och vad som 

planeras inför kommande. 

 

Styrelsen kommer även under det kommande året att i ökad utsträckning skicka ut 

information via e-post, istället för via vanlig brevpost. 

Registrera därför snarast din e-postadress hos vår sekreterare. 

De som så önskar eller saknar e-post-adress kommer även fortsättningsvis att få 

sin information via en vanlig postförsändelse. 

Syftet med e-postinformation är att sänka klubbens porto- och kopieringskostnader 

samt att snabbt nå ut med viktig information till alla medlemmar. 

 

På vår hemsida finns ”Klotterplanket”. 

Syftet med ”klotterplanket” är att på hemsidan få ett diskussions- och 

informationsforum för alla medlemmar. 
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TMK:s 93:dje årsmötet den 9 november 2011 i Torshälla 

Rådhus. 
 

65 medlemmar deltog i mötet, vilket måste anses som en mycket god uppslutning. 

 

Till ordförande för årsmötet valdes Ola Sundquist och Rolf Bjurling till mötets sekreterare. 

 

 Till ny styrelseordförande för TMK valdes Peter Nyberg. 

 Rolf Bjurling omvaldes som sekreterare i styrelsen 2012. 

 Till styrelsesuppleanter för 2012 valdes Anders Berglund (omval) och Christian 

Holmgren (nyval). 

 Lars Bohlin omvaldes som tillsyningsman för slipen och som tillsyningsman för 

Tallskär omvaldes Tomas Falk. 

 Peter Nyberg och Jonas Eng omvaldes som kranförmän 2012.  

 Jonas Eng blev omvald som slipförman för rälsbåtarna 2012. 

 Sonny Andersson omvaldes som ordinarie revisor och Åke Ringdahl som 

revisorssuppleant.  

 Uppdraget som klubbens miljöombud blev obesatt och är därmed vakant. 

 

Styrelsen kommer vid behov att utse 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, så meddela 

gärna vår valberedning detta. 

 

Valberedningen 2012   

Jonas Eng  073-9292392 

Kurt-Göran Andersson 070-7710470 

Anders Djupström 070-5680931 

 

Klas-Olov Örn är klubbens säkerhetsbesiktningsman och kan bistå medlemmarna med 

säkerhetsbesiktning av båtarna. 

 

Klas-Olov Örn utsågs till hedersmedlem och Kurt-Göran Andersson tackades för sin tid 

som styrelsesuppleant. 

 

Arne Pettersson avtackades med tal, blommor och rungande applåder för de 17 år han suttit 

som ordförande i TMK. Arne å sin sida tackade för de 17 år han haft medlemmarnas 

förtroende att vara styrelseordförande och önskade den nya styrelsen lycka till. 
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”Ordförandes sida 1” 
 

Att bli ny styrelseordförande i TMK känns ”pirrigt” eftersom föregående 

ordförande hade lång erfarenhet, varit mycket engagerad i klubben och 

sitt uppdrag. Men samtidigt känns det roligt och inspirerande att få 

medlemmarnas förtroende att leda en väl fungerande båtklubb. 

 

Några revolutionerande förändringar skall man inte förvänta sig bara för 

att man byter ordförande eftersom det är dumt att ändra ”ett vinnande 

koncept”. 

 

Med stöd av övriga styrelseledamöter, andra förtroendevalda personer 

inom klubben och engagerade klubbmedlemmar hoppas jag på en 

utveckling som ännu mer tillfredsställer alla medlemmars förväntningar 

samt överensstämmer med klubbens syfte. 

 

Stadgarna säger: 

 
Ändamål 

Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att 
lokalt främja båtsport och båtliv. 
Klubben verkar för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- 
& sjömanskap. 

 

 

Om vi alla hjälps åt kommer klubben att leva vidare, var till nytta och 

nöje för oss alla! 

 

Peter Nyberg 
Styrelseordförande 

 

Ordförande 
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”Ordförandes sida 2” 

 

Vi kan lägga ännu ett år av båtliv bakom oss, ett år där det som vanligt 

bjudits på både ”vin och vatten”. När det gäller klubben och verksamheten 

där har det som vanligt genomförts en del aktiviteter. 

Ett av de tillfällen jag själv vill behålla i minnet är en kväll där jag själv satt 

nybadad längst ut på nya bastubryggan och det var sådär fint som det bara 

kan vara en sommarkväll i Sverige, solen, ”vräkte ner” över en stilla fjärd, 

tyst, ett svagt fågelkvitter, några skratt från kajen och bara sommar, då är det 

lätt att leva. Plötsligt kom det en kåre över vattnet, liksom från fel håll, och 

det kändes också ett par grader kallare. På ett par minuter gick den tidigare så 

stilla sommarkvällen över i nordlig kuling och det gällde att ”rädda vad som 

räddas kan”. Själv fick jag ro ut och hämta småtjejerna som var ute med 

jollen medan andra försökte få ordning på båtar, dynor, handdukar och annat 

som blåste omkring. Vid det tillfället var det som jag minns det ingen som 

skadade sig, inget gick heller sönder men det visar att man på sjön ska vara 

bered på allt. Från att sitta och stilla pokulera, till att snabbt ställa om och 

rycka in och hjälpa andra visar på att en förening som vår har en alldeles 

speciell styrka som vi måste värna om 

Vi som är engagerade som förtroendevalda har ett speciellt ansvar att vara 

lyhörda när det gäller synpunkter och idéer från alla medlemmar. Vår 

ambition är att det som det pratas om på Slipen på Tallskär och ute bland 

medlemmarna på något sätt ska omhändertas och diskuteras i de olika forum 

vi har, alla är välkomna att kontakta oss i stort och smått 

Nu när Rorkulten kommer ut drar en ny säsong igång med allt vad det 

innebär och vi kommer att allt tätare träffas bland slipmaskiner, målarburkar 

och vax. Alla är välkomna till vår nya altan där vi kan fika och språkas vid 

ett tag. Det ska väl jämföras vax, färg och olika metoder att vårda sin båt, det 

brukar finnas lika många knep som medlemmar. 

Senare på säsongen hoppas vi att alla tar minst en tur ut till ”vår holme” där 

det finns möjlighet att lägga till på ett säkert sätt, bada, både bastu och i 

vattnet, klubbstugan välkomnar med möjlighet att både se på TV och få tak 

över huvudet vid dåligt väder, på altanen brukar det vara samkväm där alla är 

välkomna, det brukar även vara möjligt att ”dra” en gädda eller två, det 

kanske även går att dra en vals någon sommarkväll 

 

Väl mött inför och på en ny säsong 

Peter Nyberg 
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Styrelse och funktionärer i TMK 2012 
 
Ordförande AU Peter Nyberg  016-149621   073-4149621 

Sekreterare AU Rolf Bjurling  016-142750   070-3402573 

Kassör AU Jan Malmqvist  016-343536   070-5343536 

 

Vice ordförande  Lars Bohlin  016-134353   070-6881238 

Vice sekreterare  Katharina Eng  016-147401   070-4458826 

Styrelsesuppleant  Anders Berglund  016-124713   070-9989806 

Styrelsesuppleant     Christian Holmgren                        073-6505813 

 

Slipförman spår  Jonas Eng  016-147401   073-9292392 

Slipförman 1 kran   Peter Nyberg  016-149621   073-4149621 

Slipförman 2 kran  Jonas Eng  016-147401   073-9292392 

 

Tillsyningsman Slipen  Lars Bohlin  016-134353   070-6881238 

Tillsyningsman Tallskär  Tomas Falk  016-358140   070-5652245 

 

Revisor  Sunny Andersson   016-124478   070-3245545 

Revisor  Ola Sundkvist  016-343202   073-9629735 

Revisorsuppleant  Åke Ringdahl  016-138059   070-7143413 

 

Miljöombud  Vakant   

 

Valberedning kallande   Jonas Eng  016-147401   073-9292392 

Valberedning  Curt-Göran Andersson 016-24310     070-7710470 

Valberedning  Anders Djupström 016-120931   070-5680931 

 

Besiktningsman  Klas-Olov Örn  016-358130   073-6882451 

 

Webbadministratör  Johan Nieminen  016-5000550 070-9177000 

 

Redaktör ”Rorkulten”  Lars Bohlin  016-134353   070-6881238 
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Styrelse och förtroendevalda i Torshälla Motorbåtsklubb 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ordförande 

Valberedning 

Valberedning 
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Arbetsplikten i Torshälla Motorbåtsklubb 

 
På bilden: Arbetsvilliga 

klubbmedlemmar 

 
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 är 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 där av i förhållande till hur mycket arbetsplikt som 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! Med allas 

medverkan blir det en väl fungerande klubb med fungerande anläggningar. 

 

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

utföras under året. 

 

Utförande av arbetsplikt 2012: 

Följande kontaktpersoner finns för information om arbetets utförande. 

 

För Slipen 

Lars Bolin  016-134353 070-6881238 

 

För Tallskär 

Tomas Falk   016-358140 070-5652245 

Johan Nieminen  016-5000550  070-9177000 

Anders Berglund  016-124713 070-9989806 

  

Övriga  

Peter Nyberg  016-149621 073-4149621 

Jan Malmqvist  016-343536 070-5343536 

Rolf Bjurling  016-142750 070-3402573 
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”Allmänna” arbetstillfällen under det kommande året är följande: 

 

 Tallskärs städning av klubbholmen, ”arbetshelg” den 12 maj 

 Tallskär ”stängning” av klubbolmen den 22 september 

 Slipen höststädning inför upptagningarna den 8 och 9 september 

 

Övriga arbetstillfällen kommer styrelsen att kalla till utifrån behov av arbetskraft. 

 

Planerade arbetsdagar kommer att läggas ut på klubbens hemsida på ”www.tmk.nu”, 

där även klubbens kontaktpersoner finns angivna. 

Ytterligare information kommer löpande att sättas upp på klubbens anslagstavlor på 

”slipen” och Tallskär. 

 

 

 
Bilden visar den, av klubbmedlemmar, nybyggda altanen på slipen 

http://www.tmk.nu/
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Sjösättningar / upptagningar 2012 
 

Sjösättningar våren  

 

28/4  kl 0800 – (samtliga kranbåtar) 

  1/5  kl 0800 – (samtliga spårbåtar) 

 

Upptagningar hösten  

 

22/9   kl 0800 – (samtliga spårbåtar) 

29/9   kl 0800 – (samtliga kranbåtar) 

 

Ev förhinder eller problem skall meddelas till ansvarig slipförman 

 Spårbåtar Jonas Eng 016-147401 eller 073-9292392 

 Kranbåtar Peter Nyberg 016-149621 eller 070-2757790 

 Kranbåtar Jonas Eng 016-147401 eller 073-9292392 

 

Spårbåtar. 

Samtliga som ska lägga i 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 finns uppsatt 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 kan du få hjälp. 

 

2012 kommer Peter Nyberg att vara huvudansvarig kranförman och  

Jonas Eng biträdande kranförman. 

Peter Nyberg nås på telefon 016-149621 eller 076-4149621 

Jonas Eng nås på telefon 016-147401 eller 073-9292392 

 

Jonas ansvarar även för klubbens sjösättning och upptagning på spåret. 

 

2012 kommer Lars Bohlin att sköta klubbens slipplanering och samverka med 

Peter och Jonas när det gäller sjösättningen och upptagningen. 
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Torshälla Motorbåtsklubb, planeringskonferens och styrelsemöte 2012. 

 
 

Lördagen den 4 februari träffades ett glatt gäng med förhoppningar om att sommaren var i 

antågande. Det var när vi startade konferensen vid nio på morgonen runt 20 grader kallt, men 

solen sken på gänget som anlände till Kommunfastigheters lokal på Skogsängen (tack Rolf för 

att du fixar lokal). 

Vi var i år 10 stycken, styrelsen samt förtroendevalda, som under sex timmar arbetade med att 

få till ett kalendarium som i stort ser likadant ut som tidigare år men då det hela tiden dyker 

upp idéer och olika vinklingar på olika frågor så tar det lite tid att ” få ihop det” 

Alla visade på stort engagemang vilket är roligt  

En nyhet är att vi i år ska sjösätta med kran under en lördag samt ta upp med kran under en 

lördag, det blir en lång dag men underlättar planeringen. 

Sjösättning kommer att ske 28 april med kran respektive 1 maj för de som ligger på spåret 

Upptagning kommer att ske 22 september för spåret och 29 september med kran 

Det som vanligt diskuterades var också hur vi tillsammans ska få alla medlemmar att aktivt 

delta i både arbete med att underhålla klubbens anläggningar men även hur vi kan locka till de 

arrangemang som klubben traditionellt anordnar, i år kommer vi att anordna: 

Den traditionsenliga ”ärtsoppedagen” med tillhörande ”öppna styrelsemötet” 

Öppning av Tallskär där alla är välkomna, där kommer även finnas möjlighet att hjälpa till 

med olika sysslor för att ”jobba av på arbetsplikten” 

Vi kommer även att i år ha midsommarfirande på Tallskär där vi fortsätter på det konceptet vi 

började med 2011 då vi inledde med gemensamt” sillunch-knytis” på bryggan och senare 

kaffe och jordgubbstårta. Alla är välkomna med idéer på hur vi kan utveckla dagen, kanske 

dans kring stången för både gammal och ung, vi ska också ha ”TallskärsKnorran” för att se 

om någon tar sin tredje inteckning i den fina vasen som cirkulerat under ett stort antal år 

Vi har även ett par projekt på slipen där intresserade kan anmäla sig till Lars Bohlin 

Flotten behöver färdigställas, eluttagen på kajerna ska bytas, övriga eluttag ska kontrolleras 

och börja bytas, grinden in till området behöver riktas upp. Det här är bra tillfällen att arbeta 

av på arbetsplikten 

Vi har även planerat för en del på Tallskär som ger fler tillfällen att arbeta ihop med glada 

kamrater. Vi ska bland annat färdigställa gamla köket till gästrum, förlänga taket på altanen, 

förstärka förtöjningen av minst den ena bryggan, vi kommer också att under året byta 

bastuaggregat.  Det finns tyvärr också ett antal rutor att byta efter att någon skjutit med 

luftgevär under hösten då även flaggstångsknoppen ”fick sitt” 

Intresserade att i glada båtkamraters sällskap roa sig med arbete kan anmäla det till Tomas 

Falk 

 

Under högsommaren finns inga aktiviteter planerade men ingen vore gladare än jag om det 

kom in förslag på något kul, det har bland annat talats om att en liten eskader vore trevligt 

Senare i augusti har vi planerat för en ”Tallskärsdag” där tankarna är att vi ska kombinera lite 

aktiviteter för ung och gammal det vill säga lite lekar och metartävling på dagen och när 

dagen övergår i augustiskymning knytkallaset kräftskivas och kanske en svängom i 

klubbhuset, även här tar klubben tacksamt emot idéer. 

 

Under september så kommer vi att som vanligt hjälpas åt att iordningställa slipen inför 

höstens upptagningar och förvaring av båtar. Det kommer att under en helg behövas ett antal 

medlemmar för att klippa gräs kratta och rensa, Lars Bohlin kommer att leda arbetet 
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tillsammans med Slipgruppen 

När den vanliga planeringen var klar fortsatte mötet med det vanliga vilket består av  

Skrivelser, Rapporter Medlemsärenden och en föredragning om det ekonomiska läget. Vi 

kommer även att ha en kort planeringskonferens under hösten innan ett förslag på budget tas 

fram, förslag på investeringar, förändringar och förbättringar tas tacksamt emot av alla 

förtroendevalda muntligen eller per mail 

Vi avslutade dagen ungefär klockan 1500 med en önskan om att det åter blir en skön 

båtsommar 

 

Bland annat följande diskuterades och beslutades. 

 Beslutades att ha som målsättning att följa den reviderade 5-årsplanen avseende 

underhåll och investeringar för TMK.  

 Föregående års kalendarium reviderades, för att därefter gälla för 2012 

 Beslutades genomföra aktiviteter i enlighet med reviderat kalendarium för 2012. 

 Beslutades att Peter N införskaffar eluttag till slipkajen. 

 

 Lars B fick i uppdrag att planera upprustningen av befintliga eluttag/anläggningar 

på slipen. 

 

 Lars B och Rolf B fick i uppdrag att ordna en långsiktlig lösning på problemet med 

infartsgrindens osäkra funktion. 

 

 Konstaterades att klubben, som en klubbmedlems gåva, erhållit en dator och 

projektor som kan används i klubboden på slipen. 

 

 Beslutades att kök/gästrum, altantak och bastuaggregat skall rustas upp i enlighet 

med gällande 5-årplan. 

 

 Beslutades att den brygga som på Tallskär tidigare varit ”på drift” skall förses med 

ytterligare bojstenar, vilket skall ske under våren 2012. 

 

 Anders D fick i uppdrag att undersöka alternativa lösningar till nuvarande 

toaletter på Tallskär, eftersom de befintliga upplevs som ”snuskiga”. 

 

 Beslutades att Tallskärskajen skall förses med räddningsstegar. 

 Jan M rapporterade att klubbens ekonomi är fortsatt bra. 

 

 Peter N rapporterade att en sammanslagning av Svensk Båtunion och 

Seglarförbundet troligen blir av. 
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TMK:s kalendarium 2012 
 
MÅNAD 

DAG 
AKTIVITET 

   

Februari 04 Planeringskonferens styrelsen 

   

 27  Styrelsemöte 

   

Mars 31  MBF´s båtdag 

   

April 02  Styrelsemöte 

 13  Vattnet släpps på slipen om vädret tillåter. 

 14  Öppet Styrelsemöte på Slipen 

 14  Ärtsoppa på slipen? 

 28  Sjösättning med kran av kranbåtar  

   

Maj 01  Sjösättning av spårbåtar 

 07  Styrelsemöte 

 12  Öppning Tallskär 

   

Juni 11  Styrelsemöte 

 22  Midsommarfest på Tallskär 

   

Juli  Inga aktiviteter (Semestermånad) 

   

Augusti 18  Tallskärsdagen (Familjedag / Tallskärsrycket / 

kräftknytis) 

 20  Styrelsemöte 

   

September 14 Sista dag för motioner till årsmöte  

(2 månad innan årsmötet) 

 08  Slipen iordningställes inför upptagningarna 

 09  Slipen iordningställes inför upptagningarna 

 17  Styrelsemöte / planering ekonomi och årsmöte  

 22  Upptagning av båtar på spåret kl 0800 

 22  Stängning av Tallskär 

 29  Upptagning av kranbåtar kl 0800 

   

Oktober 14  Vattnet på slipen stängs av (beroende på väderlek) 

 15  Styrelsemöte/Valberedningsinformation 

   

November 14  Årsmöte 

 19  Styrelsemöte, konstituerande 

 24 Förbundsråd MBF 
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Från kök till koja 
 
Fyra distansminuter nordväst om vårt slipområde finns ett av Mälarens smultronställen. På 

sjökortet står det St.Tallskär, i folkmun bara Tallskär eller klubbholmen. Det är vårt 

smultronställe, vårt som i Torshälla Motorbåtsklubb. Det är lika mycket min ö som din. Det 

är det som är det fina med att ha en klubbholme. Har du inte varit därute ännu är det hög tid 

att rita ut kursen och bege sig dit.  

På Tallskär finns massvis att göra, och ingenting. Vill man kan man basta, grilla, fiska, fika, 

klättra i klätterställningen, bygga sandslott, slå ner spik i bryggan, måla, snickra, 

promenera, se på TV, spela pingis, hoppa studsmatta och en massa andra saker. Vill man, 

gör man ingenting. Det är skönt att bara vara. 

I höstas, när oktober närmade sig sitt slut, var vi fyra tappra TMK;are som satte oss i 

klubbåten och styrde de fyra distansminuterna ut till Tallskär. Det var jag (Johan 

Nieminen), Anders Berglund, Peter Nyberg och Tomas Falk som trotsade de inte allt för 

varma vattenstänken som blygsamt kom över oss. Blygsamt och blygsamt förresten, frågar 

vi Anders tror jag att han kan vara av annan mening. Det var inga större problem att vrida 

ur vatten ur några av hans klädesplagg när vi lagt till vid bryggan. Jag vill minnas att utrop 

som ”Du kör som du stulit båten” och ”Jaha, där kom en kalldusch till” hördes både en och 

två gånger på överfarten. Behöver jag säga att det var jag som körde? Jag kör ju vanligtvis 

den utomordentligt sjödugliga båten Albin25, så att sitta i en öppen båt med för stor motor 

frestar den gamla gasarhanden alldeles för mycket. 

Syftet med vår tur till Tallskär var att för det första, röja lite småsly och annan växtlighet 

som har en tendens att samla myggor och annat odugligt i insektsväg på sommaren. För det 

andra, att påbörja arbetet i köket i klubbhuset. Vad jag har förstått har köket använts mycket 

flitigt förr om åren, men den senaste tiden (några år) har köket mest använts som förråd. 

Förslag på att göra om köket till ett gästrum med fyra sängplatser kom upp och det var ju en 

god idé. 

Arbetet var noggrant planerat i förväg. Jag, som i stort sett är pyroman skulle tillsammans 

med Peter som även han har visat liknande tendenser, skulle ansvara för röjningen, 

eldningen och därmed också korvgrillningen. Med andra ord, de viktiga och tunga 

puckarna. Anders och Tomas skulle göra den lätta biten, det vill säga riva ut det gamla 

köket, kasta in ett nytt golv och andra uppgifter som för Peter och mig hade varit rena 

bagatellerna. 

Nu skulle säkert Anders kunna vara av annan åsikt igen. Han skulle kunna säga, ”men 

Johan är det inte svårt att snickra med två vänsterhänder och med båda tummarna placerade 

i centrum på händerna”?  Jag som i stort sett är född med en hammare i handen förstår inte 

vad han syftar på. Tomas kan intyga min otroliga förmåga med hammaren. Han blev 

nämligen vittne till hur jag i stort sett ensam snickrade ihop klätterställningen till barnen. 

Hammaren var i det närmaste ett trollspö i handen på mig. 

Tillbaks till verkligheten... 

Efter att ha röjt lite bland snår och buskar startade vi elden. Peter och jag hade inga som 

helst problem. Vad jag minns gick det bara åt en enda tändsticka. Det är proffs det! Nämnde 

jag de två liter av den mycket brandfarliga vätskan vi hade dräkt in i högen strax innan? 

Hursomhelst, vi hade en rejäl brasa och när vi fått till en fin glöd gick vi upp och väckte 

Tomas och Anders i köket/gästrummet och meddelade dem att det var dags för 

korvgrillning. 

Efter att ha fått mat i magarna fortsatte vi att arbeta några timmar till på varsitt håll. Jag och 

Peter som första eldare och röjare och Anders och Tomas som värsta ”Äntligen Hemma” 

gänget. 
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Ett gammalt trasigt bord fick sätta livet till... 

 

Efter ett gott dagsverke var det dags att säga hej då till Tallskär för den här gången. 

Gästrummet är på god väg att bli färdigt. Golvet är prydligt på plats och nu är det lite färg 

och lister som ska upp till våren. Det blir bra att ha ett gästrum att kunna erbjuda om vi har 

många gäster och saknar sängplatser i båten t ex. 

För tydlighets skull: 

Del av texten kan ha skrivits med en viss ironi.  

Från Wikipedia angående ironi: 

”Vardaglig ironi 

Ett vardagligt exempel på ironi är att säga "Vilket underbart väder!" när det spöregnar och 

man egentligen inte alls tycker om regnväder. Ett annat vardagligt exempel är följande 

replikväxling: 

- Vi har gått i konkurs! 

- Bra jobbat!” 

 

Må väl 

Skeppar´n på Nova 
”Be safe out there!” 
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Några av de 

festligheter som 

TMK kommer att 

arrangera 2012 
(se även i kalendariet) 

”Ärtsoppa på 

slipen” 
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Karlskronaresan, 

 sommaren 2011 med  

Eystra och VIDAR III 
 

 

 

 

Eftersom jag deltagit med VIDAR på en båtträff i Wasahamnen i 

slutet av maj, hade båten legat några veckor vid en lånad båtplats i 

”Nantes” norr om Waxholm tills vi skulle ge oss av söderut. 

På själva midsommaraftonens eftermiddag, när alla dukar upp med sill, 

nubbe och sju sorters blommor, gav vi oss iväg.  

 

Ännu ett båtäventyr, denna gång längs ……………………………… 
 
 

/ Magnus Kaplan 
 
 
 
Vill du läsa hela reseskildringen?  
Gå in på TMKs hemsida www.tmk.nu 
 

http://www.tmk.nu/
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Alla goda ting är tre (den tredje sommaren). 
 

 

 

Ni som läst de två 

senaste 

”Rorkulten” har 

kunnat följa med 

mig på äventyr 

med vår Albin25. 

Sommaren 2011 

bjöd också på 

utmaningar.  

Frågor som: hur 

mycket kan en 

Albin25 rulla, hur 

många blixtar på 

en timme kan man 

räkna, blev både 

ställda och 

besvarade. 

 

 

 

Allt började som vanligt med att jag puttrade igenom Mälaren och slussade ut vid Södertälje 

för att tillbringa en vecka ensam till havs. Bara jag mot/med naturen. Målet med min resa 

var Huvudskär som är en av de öar som ligger längst ut i öster i ungefärlig höjd med 

Nynäshamn. Där ute är det mycket öppet vatten. 

 

Efter att ha passerat Öjas norra spets och börjat gå norrut igen var jag på nya vatten. Det är 

alltid lika spännande att försöka navigera sig fram på ett säkert sätt bland kobbar och skär. 

Säkerheten är något jag försöker tänka extra mycket på eftersom jag inte har någon i min 

direkta närhet som kan hjälpa mig om olyckan skulle vara framme. Jag är därför noga med 

att t ex. inte springa på klipporna. Halkar jag och bryter mig kan det bli en onödigt jobbig 

och farlig situation. Att alltid ha den handburna VHF:en tillhands kan vara skillnaden på 

hur utgången på en olycka kan sluta. 

 

Efter några underbara, men mulna dagar till havs når jag Huvudskär. Det är vackert som ett 

vykort. Till min stora glädje finner jag en till ”riktig båtägare” därute. Han heter Martin och 

är även han är en lycklig Albin25 ägare. Vi gör ett par dagar senare sällskap söderut till Öja 

där våra vägar skiljs.  

Efter att ha varit ensam en vecka åker jag in till Oxelösund för att plocka upp resten av 

klanen, min fru Petra och vår son Neo (3 år). Det är skönt att vara ensam och ladda sina 

batterier, men att vara till havs med familjen är snäppet bättre. 

Planen nu är att fortsätta söderut, mot Oskarshamn. Jag är uppvuxen där och har lite släkt 

och vänner kvar som vi ska passa på att besöka. 

Det är många sjömil att åka, i fem knop tar det sin lilla tid. Därför passar vi ofta på att köra 

några timmar efter det att Neo somnat. Klockan brukar vara runt 20 när vi har möjlighet att 

avverka 25 sjömil innan det är dags att lägga sig på svaj bakom någon kobbe och få några 
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timmars sömn. En del dagar åker vi mer, andra mindre eller ingenting. Det fina med 

semester och inga direkta planer är att man gör lite som man vill, just då.  

Temperaturen i vattnet är runt 20 grader och vi passar på att bada så fort vi kommer åt. Jag 

har snorkelgrejer med mig och brukar få ett och annat uppdrag när Petra tappar något 

överbord. Vid ett tillfälle var det en klädnypa som for. Jag gjorde mig direkt redo för 

uppdraget. Inget ombord saknar betydelse som gör att vi kan ignorera ”grej över bord”. Till 

min förvåning fann jag mer än en klädnypa på botten. Någon hade besvärat sig med att fylla 

två spritflaskor med vatten och skruvat på korken på dem innan de sänkte dem. Då ska det 

också berättas att ön är utrustad både med utedass och sopstation. Hur mycket idiot får en 

människa bli? Jag bärgade självklart dessa flaskor också. 

Strax norr om Oskarshamn började det blåsa och regna. Eftersom den inte finns så mycket 

skärgård som stoppar vågorna blev resan från Figgeholm till Oskarshamn mycket gropig. 

Så pass gropig att Neo kräktes och Petra fick sitta på durken med honom och en ”kräkhink”. 

Neo som är en teknisk kille passade på att upptäcka den strömbrytare som jag monterat på 

ett dolt ställe som tänder lite LED belysning i doghouse. Vad lite det behövs för att glömma 

sitt illamående. Sen dess frågar Neo med jämna mellanrum; ”pappa, får jag låna din 

lampa”? Den strömbrytaren lider snart av utmattningsskador. 

Efter ett par dagar på land i Oskarshamn beger vi oss norrut igen. Bränsletanken är full, 

vattentanken likaså. Kyl och frys är välfyllda. Allt är klart för havet. 

 

Strax norr om Västervik finns ett stycke öppet vatten som heter Knöldjupet. Vi hade för 

avsikt att gå över det för att komma inomskärs igen där vi får lugnt vatten igen. Dessvärre 

tyckte inte vädrets makter att vi skulle det. Vi hade en nordostlig vind på 12-13 m/s och 

vågorna var sjukt stora. Svaret på frågan, hur mycket kan en Albin25 rulla är alltså, sjukt 

mycket! Vi valde att söka skydd bakom ett par kobbar, där blev vi kvar två dygn. 

Den natten kom ovädret från Gotland. Ni kanske minns det, 22-24 juli.  Jag läste på 

SMHI.SE dagen efter att de hade räknat till 30 000 blixtar på en timme den natten. Då låg vi 

mitt i det, i en Albin25 ute till havs, vad små vi kände oss då. 

När vi till slut kunde lämna Västerviks skärgård gick vi till Harstena. Ett underbart ställe 

utanför Valdermarsvik. Har ni inte varit där ska ni absolut ta er dit. En helt underbar miljö 

att vistas i. 

Vi stannade där två dagar eftersom det blåste väldigt mycket. Dagen innan vi kom till 

gästhamnen på Harstena hade vi ankrat för natten i en liten vik där vi hade skydd för 

nordlig vid. När vi la oss blåste det 2 m/s. Via telefonappen ”kustväder” såg vi att det skulle 

öka till nord 16 m/s till morgonen. Det stämde. Vi hade riktigt besvärligt att lägga till vid 

bryggan så vinden kom rakt från sidan. Tack vare hjälpsamma människor gick även det bra 

till slut. Dock var jag tvungen att göra fast med både för- och akterspring för att Nova skulle 

ligga på plats. 

Efter att ha korsat Bråviken i mörker och återigen slussat i Södertälje var vi på 

hemmavatten igen. Det är skönt att ha sötvatten under skrovet. Lite som att åter få lägga på 

sommardäcken på bilen. Det känns tryggt på något vis. Vi svängde förbi Tallskär på vägen 

hem för att se hur de skötte sig. När vi senare på eftermiddagen förtöjde vid vår brygga 

slogs jag av att min semester på fyra veckor var slut och att jag inte sovit en enda natt 

hemma i min säng under den tiden. Att vara ensam en vecka och tillsammans med en fru 

och en treåring under tre veckor till havs torde tära på tålamodet. Men icke, i sommar ska vi 

vara ute ännu längre. 

 

Johan Nieminen 
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När täthetsprovade du 

din gasolanläggning 

senast? 
 

Läckande gasolanläggningar 

är mycket farliga, därför har 

TMK införskaffat en 

utrustning för provning som 

varje medlem i klubben kan 

låna för att testa sin 

anläggning. 

 

 

 

Om du inte själv vet hur en sådan provning utförs så har Peter Nyberg lovat att vara dig 

behjälplig. 

Peter är också den som förvarar utrustningen då den inte används.  

Peter nås på 073-414 96 21. 
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Semester med GoGo 2011 
 

Vi, det vill säga Pia, GoGo och jag var ute på ett par veckors äventyr i skärgården vilket 

började med en natt vid Granskär innan vi mötte Anders och Soile i Stockholm där vi bland 

annat besökte en begagnat affär för båtprylar (Tackel och Tåg) men även fikade en del. 

Medan Anders och Solie vände in i Mälaren ställde vi kursen norrut. Fram på dagen under 

ihärdigt regnande passerade vi Vaxholm och lyssnade på vädret, då vi inte planerat något 

bestämt byttes planerna raskt ut och i ösregn rundade vi Värmdölandet och angjorde på 

kvällen Dalarö. Dagen efter klarnade det upp och vi tuffade söderut över fjärdarna ner mot 

Hårsfjärden, det var kul att passera på för mig klassisk ”mark” där jag gjorde lumpen 1981. 

Vi gick innanför Vitsgarn där det fortfarande finns ett fint monument över de omkomna då 

två jagare som under kriget sprängdes där, vi passerad även innanför Muskö och 

Muskövarvet där de fantastiska portarna in i berget syns. Jag har varit inne i Musköbasen 

och det är ofattbart stort. Senare på kvällen angjorde vi Nynäshamn och åt en fantastik 

anrättning på Musslor vid hamnen. Efter ett kort avbrott och en natt på Scandic i Södertälje 

så mönstrade Pias son Patrik på och vi var på Nåttarö, i lagunen, men även en dag på Utö 

och tittade ner i Nyköpingsgruvan.  Mellan Nåttarö och Utö körde vi ikapp med ett par 

katamaraner som seglade, vi höll ungefär jämt i den svaga vinden. Efter ett par dagar 

mönstrade Patrik av och vi fortsatte söderut genom Dragets kanal. Siktet var ställt på Öja 

där vi aldrig varit. På morgonen varnade sjörapporten för hård vind och vi bestämde att om 

vi inte kom längst in i hamnen på Öja skulle vi vända in mot Rassa vikar. När vi kom till 

Öja lämnade en båt hamnen och vi kunde lägga till näst längst in vilket skulle visa sig vara 

tur. Morgonen efter vaknade vi av att det gungade rejält och Pia gick upp och tittade. I yttre 

delen var förödelsen stor och vinden tilltog hela tiden, så även sjöhävningen in i hamnen. 

Fram mot eftermiddagen kunde vi börja summera resultatet av årets sommarstorm, två 

förstörda nya Forbinor ett par trasiga segelbåtar, en skadad hand och några skräckslagna 

familjer. Vi låg kvar två extra dagar så sjön fick lägga sig och fortsatte sedan söderut. Där 

dök en av sommarens ”höjdare” upp ett par meter framför oss, en säl med en fisk i munnen 

och två stora ögon, det är härligt att leva. 

Efter att ätit lunch på Sävö Krog, strömming och lingon, kom vi sent på kvällen till 

Lundarna efter att gått yttre leden mot Arkö, att passera Bråviken i fint väder är lika skönt 

som det är otäckt i dåligt väder. 

Lundarna och skärgården visade morgonen efter upp sin allra bästa sida och efter 

morgonbestyr med bad satte vi fortsatt kurs söderut. Vi passerade Arkö i god fart och letade 

oss ner not Harstena dit vi anlände vid lunch och lade till precis vid restaurangen i hamnen. 

Vi har inte varit där någon gång så det blev under dagen upptäcktsfärder runt ön och 

shopping i bageriet. Framåt kvällen beställde vi bord i restaurangen och såg fram mot 

nystekta flundror men ack så fel det kan bli, fisket var dåligt och de få flundror som fångats 

var för få för att de skulle hamna på matsedeln. Den fisk som fanns var smörstekt gös och 

det var gott men smakade lite ”surt” när de berättade att den var fångad i Mälaren, otur att 

efter två veckors färd få maten hemifrån. 

På natten kom en kuling som snabbt drog förbi men innebar att några som låg illa till i 

hamnen fick lätta ankar på efternatten och segla vidare. 

Vi angjorde därefter Oxelösund en natt och sedan vidare till Nyköping där vi låg ett par 

nätter och hälsade på föräldrar och barn. 

Vidare norrut och lunch en gång till på Sävökro. Vi låg sedan en natt mellan Ringsö och 

Långö där det enligt Roland Rothmaier finns östersjöns största abborrar, just när vi var där 

var de på semester men Pia fick en gädda som var lite för liten för att sparas till middag. Det 

blev en stilla kväll i skyddat läge. 
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Dagen efter tänkte vi gå ut till de yttre skären utanför Lacka då det var stadigt väder men 

väl längre ut kom vi mitt i ett algbälte och fortsatte utomskärs med sikte direkt på Landsorts 

fyr. Det var så tjockt med alger att vi gjorde ett spår i smeten, det kändes då bra att ha en 

lite omodern motor utan sjövattenfilter och med bra och stora kanaler i värmeväxlaren, vi 

angjorde Möja mitt på dagen och bestämde oss för att stanna ett par dar och fortsätta 

utforska ön. Det finns fantastiska badklippor runt ön och det går även att sitta ner en stund 

på den lilla krogen i hamnen och få både fast och flytande föda. Efter ett par dagar på Öja 

ställde vi kursen hemåt och anlände Mariefred på kvällen. Dagen efter bunkrade vi och 

angjorde på förmiddagen Taxinge Slott för lunchfika innan färden gick till Tallskär efter 

432 distans utan några missöden 
 

Peter Nyberg 
 

Granskär   Landsort 

 

Mysingen   Muskö
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Bodar och annat gemensamt 
 

Klubben är i stort behov av att alla klubbmedlemmar anmäler …. 

 Om något går sönder 

 Är trasigt 

 Inte fungerar som tänkt 

 Om taket till boden man hyr läcker 

 Om man upptäcker skadegörelse på båtar eller annat 

 Om någons täckmaterial är trasigt 

 

Anmäl i första hand din iakttagelse till Lars Bohlin när det gäller slipen och till 

Tomas Falk när det gäller Tallskär 

 



  
www.tmk.nu  

 
  

 

Tallskärskajen 
 

Det är tillåtet att ligga långsides 

med kajen på Tallskär, under 

förutsättning; 

 

 att andra medlemmar eller 

gäster inte hindras att angöra 

kajen. 

 att minst 2 st platser finnas 

tillgängliga vid kajen för 

medlemmar eller gäster som 

kommer på besök till 

Tallskär. 

 att alla tar ansvar för 

att medlemmar och 

gäster kan angöra och 

beredas plats vid kaj 

eller bryggor. 

 att alla hjälper till att 

anvisa plats, för att på 

ett bra sätt tala om för 

besökaren att den är 

välkommen till 

Tallskär.  

 att de med 

långsidesliggande båtar 

vid kajen drar ut sin båt 

och läggar sig för 

ankare så att andra båtar kan komma in. 

 

Observera att vid den östra delen av kajen 

(framför altan) tillämpas endast stävförtöjning. 

 

 

Båtplatser där man ligger långsides kan uppfattas som om platserna är upptagna 

och att besökare inte är välkomna till Tallskär, vilket vi absolut inte skall 

signalera. 

 

Det är viktigt att alla skall känna sig mycket välkomna till Tallskär! 

 

 


