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Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen  för Torshälla
Motorbåtsklubb. 27:e utgåvan april 2009

Styrelsen informerar.

TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten informera alla
klubbmedlemmar om vad som planeras i klubben inför årets båtsäsong.
Styrelsen kommer under året att skicka ut en del information via e-post,
istället för via vanlig brevpost.
Registrera din e-postadress hos vår sekreterare.
De som så önskar eller saknar e-post-adress kommer även i fortsättningen
att få sin information via en vanlig postförsändelse.
Syftet med e-postinformation är att sänka klubbens porto- och
kopieringskostnader.



 

Årsmötet 2008

Årsmötet den 12 november 2008 i Torshälla Rådhus, var mycket
välbesökt.

Inte mindre än 53 av TMK:s medlemmar besökte årsmötet, vilket får anses
som en mycket god uppslutning.
Kassören Jan Malmqvist, vice ordförande Sten Lood, samt vice sekreteraren
Katharina Eng omvaldes med stor majoritet i styrelsen 2009. Även Lars
Bohlin och Curt-Göran Andersson omvaldes som styrelsesuppleanter.
Som redaktör för Rorkulten kommande år kvarstår Lars Bohlin, vilken
också är ny tillsyningsman för slipen.
Som ny tillsyningsman för Tallskär utsågs Tomas Falk. 
Peter Nyberg och Jonas Schiller kvarstår som kranförmän även under
kommande år. Peter kvarstår också som klubbens miljöombud.
Jonas Schiller fortsätter som slipförman för rälsbåtarna.
Styrelsen kommer vid behov att 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.
Valberedningen består för 2009 av Stig Andersson 016-135071 och Klas-
Olov Örn 016-358130
Klas-Olov Örn är även klubbens säkerhetsbesiktningsman.



Styrelse och funktionärer i TMK 2009

Ordförande AU Arne Pettersson 016-514712
Sekreterare AU Rolf Bjurling 016-142750
Kassör AU Jan Malmqvist 016-343536
Vice ordförande Sten Lood 016-358032
Vice sekreterare Katharina Eng 016-147401
Styrelsesuppleant Lars Bohlin 016-134353
Styrelsesuppleant   Curt-Göran Andersson 016-24310
Slipförman spår Jonas Schiller 016-147401
Slipförman 1 kran Peter Nyberg 016-149621   070-2757790
Slipförman 2 kran Jonas Schiller 016-147401
Miljöombud Peter Nyberg 016-149621   070-2757790
Tillsyningsman Tallskär Tomas Falk 016-358140   070-5652245
Tillsyningsman Slipen Lars Bohlin 016-134353   070-6881238
Revisor Sunny Andersson 016-124478
Revisor Ola Sundkvist 016-343202
Revisorsuppleant Åke Ringdahl t 016-138059
Radioombud Rolf Bjurling 016-142750
Valberedning kallande Stig Andersson t 016-135071
Valberedning Klas-Olov Örn 016-358130
Besiktningsman Klas-Olov Örn 016-358130
Redaktör Rorkulten Lars Bohlin 016-134353
Webbredaktör Johan Nieminen 016-5000550



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 därav 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
fungerande anläggningar.

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



Utförande av arbetsplikt 2009:
Följande kontaktpersoner finns för arbetets utförande.

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

Övriga
Arne Pettersson 016-514712 alt 070-6704712
Jan Malmqvist 016-343536 alt 070-5343536
Rolf Bjurling 016-142750 alt 070-3402573

Arbetstillfällen som under året kommer att läggas ut är följande:

• Tallskär, städning av klubbholmen ”arbetshelger” den 16-17-23 maj
• Tallskär, stängning av klubbolmen den 24 september
• Slipen, höststädning inför upptagningarna den 5-12 september
• Övriga arbetstillfällen kommer styrelsen att kalla till utifrån behov av

arbetskraft.

Planerade arbetsdagar kommer att läggas ut på klubbens webbsida
”www.torshallamotorbatsklubb.com” (korta adressen ”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 2009:

• Byggande av en ny 21 meters brygga till klubbholmen Tallskär.
Planerad start 14-15/3, 21-22/3, 28-29/3  (Byggplats Slipen.)

Övrigt:
• Upprustning av toaletten på slipen
• Iordningställande av stålbron till bryggan på Tallskär, med

planerad start i början på mars. (Byggplats Slipen.)
• Ev uppstart av Etapp 1 på slipen. Utökning av slipområdet.
• Div. målningsarbeten på Slipen.



FISKETÄVLING PÅ TALLSKÄR 2008-08-16

Lördagen den 16 aug 2008 genomfördes klubbens årliga fisketävling på
Tallskär. 12 deltagare kämpade tappert om äran att vinna dagens 1:a pris.

Resultatlista:

Damerna: 1:a Berit Malmqvist 202 gram
2:a Agneta Sigurdsson 186 gram
3:a Helen Larsson   80 gram
4:a Lisa Köhler     22 gram

Herrarna: 1:a Tomas Falk 346   ”
2:a Stig Andersson 260 gram
3:a Kent Bobits 202 gram

Ungdomar: 1:a Dennis Falk 986   ”
2: Filip Köhler 200 gram
3: Alexander Köhler 180 gram
4: Louise Köhler 150 gram
5: Robin Falk     92 gram

OBS glöm inte vår kräftskiva på
Tallskär den 22 augusti 2009

Ta med ditt bästa humör och kom!



Sjösättningar våren 2009

24/4 em. och 25/4 kl 0800 – (samtliga kranbåtar)
  2/5                     kl 0800 – (samtliga spårbåtar)

Upptagningar hösten 2009

19/9                      kl 0800 – (samtliga spårbåtar)
25/9 em. och 26/9 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 sina båtar ska vara med från kl 0800 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 får du hjälp.

2009 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.

2009 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 070-534353



Nu har vi en ännu finare klubbholme,
med en jättefin ny brygga och kaj!

Se vad man kan åstadkomma när man hjälps åt.



Hela årets program i TMK 2009.

7-feb Planeringskonferens styrelsen
2-mars Styrelsemöte
6-april Styrelsemöte
18-april Ärtsoppa på slipen
18-april Öppet styrelsemöte på Slipen
24-april em. Sjösättning med kran
25-april Sjösättning med kran
2-maj Sjösättning av spåret
16-maj Städning och öppning av Tallskär
17-maj Arbetsdag på Tallskär
23-maj Arbetsdag på Tallskär
19-juni Midsommarfest på Tallskär
15-aug Familjedag på Tallskär
22-aug Kräftskiva på Tallskär
22-aug Tallskärsrycket / metartävling
22-aug Öppet styrelsemöte på Tallskär
30-aug Slipen iordningställes inför båtupptagningarna
5-sept Arbetsdag på Slipen
7-sept Styrelsemöte
12-sept Arbetsdag på Slipen
19-sept Upptagning av båtar på spåret 
24-sept ”Stängning” av Tallskär
25-sept em. Upptagning av kranbåtar
26-sept Upptagning av kranbåtar
12-okt Styrelsemöte
11-nov Årsmöte



Torshälla Motorbåtsklubb:s planeringskonferens 2009.

Lördagen den 7 februari 2009 höll vi vår årliga planeringskonferens på 
LBC i Torshälla.
Vi var 9 stycken ur TMK:s styrelse och förtroendevalda som en lördag mötte upp på
planeringskonferensen, vilken pågick i ca 8 timmar.

Följande kom upp till diskussion på planeringskonferensen.
• Medlemsvården i klubben, hur kan vi utveckla den.
• Vi diskuterade olika former av medlemsvård och hur vi förtroendevalda på

bästa sätt kan ta till oss nya idéer och förslag till förbättringar i klubben.
• Bl.a. kommer vi att under året ha 2 st. öppna styrelsemöten som medlemmarna

kan delta i och framföra förslag och idéer till förbättringar i klubben.
• Ett öppet styrelsemöte kommer att förläggas på slipen den 18 april.
• Samma dag som klubben bjuder på ärtsoppa.
• Det andra öppna styrelsemötet kommer att läggas på Tallskär den 22 augusti.

Samma dag som klubben har sin årliga kräftskiva. 
• Vi avser också att se över hur vi på bästa sätt tar emot och hälsar nya

medlemmar välkomna till klubben.
• Styrelsen kommer att under 2009 läggas ut med bild på hemsidan,
• Avsikten är att ge medlemmarna ett ansikte på vem som är vem i klubbens

styrelse.
• Men det viktigast kanske ändå är att medlemmarna är aktiva och lämnar in

förslag och idéer till styrelsen, vilket kan ligga till grund för framtida
investeringar och förbättringar i klubbens verksamhet.

Nytt markavtal med Eskilstuna Kommun
Klubben har under våren 2009 kommit överens med Eskilstuna Kommun om
utformningen av ett nytt hyresavtal rörande vårt Slipområde på Alnö.
Avtalet börjar gälla från 1 januari 2010.
Kostnaden för det nya hyresavtalet är för nuvarande 10 000 kr/år.
Nämnas kan att klubben under 49 år inte betalat en enda krona i hyra.

Följande projekt räknar vi med att genomföra under 2009
• En ny 21 meters rörbrygga till Tallskär.
• Upprustning av klubbens toalett på Slipen.
• En ny flaggstång till Tallskär.
• Diverse kvarvarande målningsarbeten på slipen.
• Byte av fönster på bastun på Tallskär.

Torshälla Motorbåtsklubb fyller 90 år

2009 fyller Torshälla Motorbåtsklubb 90 år, vilket vi kommer vi att fira med en rejäl
fest den 24 oktober 2009.
Boka in den här kvällen i er kalender.



Det kommer att bli en mycket trevlig kväll, med god mat, dans mm.
Styrelsen har tillsatt en festkommitté som under året ska jobba fram ett program och
en inbjudan.
Mer information kommer via hemsidan och på annat sätt under året.
Festkommittén består bl.a. av: Curt-Göran Andersson, Stig Andersson och
Katharina Eng

Våra informationskanaler under året är följande…
• Vår klubbtidning Rorkulten som kommer ut i april mån.
• Vårt infoblad på hösten som kommer ut under oktober mån.
• Vår nya uppdaterade hemsida på webben. 
• Våra anslagstavlor på Slipen och på Tallskär
• Våra 2 öppna styrelsemöten på Slipen i april och på Tallskär i augusti månad.
• Via utsänt årsmötesprotokoll i början på året.
• Via styrelseprotokollen som finns i en informationspärm i klubboden på

slipen. 

Klubbens hemsida.
Vår nya 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.
Nytt är bl.a., att klubbens miljöpolicy lagts in på hemsidan, samt ny information
angående vår arbetsplikt för 2009.

Ett komplett årsprogram 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 2009.

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.

En mycket väl använd dag, där alla deltagarna på ett mycket aktivt sätt deltog med
idéer och förslag och där vi i styrelsen ytterligare förstärkte lagandan och
sammanhållningen.

Arne Pettersson
Ordförande



Tallskär.

• Tallskär öppnas för säsongen den 16 maj
• Städdagen på Tallskär är den 16 maj.
• Arbetshelger på Tallskär 18-23 maj. 
• Stängningsdagen av Tallskär är 24 september

I övrigt se TMKs årsprogram.

Arbeten på Tallskär.
• Bastun öppnas senast den 16/5.
• En ny 20 meters rörbrygga beräknas vara klar under våren.
• Litet ytterligare belysning på nya rörbryggan och stigen till bastun

finns med som önskemål.
• En ny flaggstång köps in till klubbhuset under våren.
• Ett större fönster sätts in i bastun under våren.
• På önskelistan finns också några nya bord till altanen.
• Litet blommor kommer också att pryda hamnen till sommaren.

Anmälan om deltagande på städdagarna görs till Thomas Falk

Arbetstiden avräknas från medlemmens arbetsplikt.
Vi kör igång klockan 0900 och håller på minst 5 timmar.

Vi kommer också att på lördagen den 22 augusti ha ett öppet styrelsemöte
på Tallskär, dit alla medlemmar är välkomna att delta. 
Klubben bjuder på en enklare förtäring, typ korv och dryck.
Mötet förläggs i samband med lunchen omkring kl 1200

Kom och gör din stämma hörd, vi i styrelsen vill gärna ha in synpunkter och
förslag på förbättringar i klubben.



 
Besök vår familjedag på Tallskär den 15 augusti 2009.

Gissa om ungarna har kul på piratutflykten? För att inte tala om de vuxna
som deltar, de har minst lika roligt de.



”Ordförandens sida” (2)

2009 firar Torshälla Motorbåtsklubb 90-årsjubileum!…(1919-2009)
Glöm inte bort 2009-10-24 då vi firar årsdagen med en fest.

Ja, så har klubben fyllt 90 år. En aktningsvärd ålder för en ideell förening.
Jag har fått förmånen att vara med i klubben sedan 1969, nämligen i 40 år.
Naturligtvis hoppas man på att få hänga med några år till om hälsan står en
bi och intresset inte svalnar.
Jag har också fått förmånen att vara klubbens ordförande i 15 år, sedan
1994. En mycket intressant och spännande period, där man fått vara med,
påverka och följa klubbens utveckling under åren.
När jag första gången besökte klubbholmen Tallskär 1969 fanns det inte
mycket till bryggor och andra anläggningar. En enkel stolpbrygga efter land
och en smal brygga som stack ut från land ca 20 m närmast Lövskär var allt.
Den enda sittbänken som fanns i hamnen var 2 st plankor mellan 2 stenar i
anslutning till den tidigare stora granen i hamnen. (vilken nu är borta)
Belysningen på holmen inskränkte sig till belysning i klubbhuset och en
enkel slinga av belysning ner till hamnen.
Allt drevs av ett mindre elverk i motorboden.
Det fanns ett välskött klubbhus på ön, vilket användes mycket mer på den
tiden än idag.
Klubbholmen har under 1969-2009 utvecklats mycket starkt genom många
medlemmars insatser under åren.
Med samverkan och många medlemmars arbetsinsatser har klubbholmen St
Tallskär utvecklats till en mycket fin rekreationsplats för klubbens
medlemmar, dit man kan åka under en helg och koppla av genom att bada,
samt basta i vår fina bastu (som fö stod klar och invigdes 1995).
Att lägga till vid klubbholmen är inga problem eftersom en ny stor kaj
byggdes 2006. En ny rörbrygga på 21 meter kom till 2008 och ytterligare en
ny brygga planeras att läggas ut under 2009.
Altanhuset har fått tak för regniga dagar. Där finns bord och en grill som
man kan använda vid grillkvällarna.
Ett nytt dieselelverk inköptes 2005 och försågs med fjärrstat från altanen
och 2005 fick vi två stycken nya torrtoaletter på ön. Belysningen har
efterhand byggts ut efter stigen till klubbhuset och nere på bryggorna i
hamnen. Utvecklingen har gått framåt under åren, allt för att medlemmarna
ska trivas när de besöker vår klubbholme.



Vårt slipområde vid Alnö har ”under åren” genomgått stora förändringar.
Slipområdet togs i bruk hösten 1964. Då togs den första båten upp på den
nya Alnöslipen. 
Idag hyser slipen ca 80 talet båtar av olika storlekar och är i stort sett
fullbelagd. Idag finns det endast ca 5 st platser kvar.
Även slipen och arbetsmetoderna på slipen har förändrats under åren.
En ny trailerramp har tillkommit 2008, för sjösättning av mindre trailerbåtar
med en max vikt av 1500 kg.
En mobilkran används för sjösättning och upptagning av båtar upp till ca 
5000 kg och på spåret tar vi upp båtar med en maxvikt på ca 3500 kg. 
De tyngsta båtarna ”upp till 12000 kg” tas upp i samarbete med TSS och
deras Subblift.
Rälsen lades om 1995 och nya sliprar lades ut på hela rälssträckan. Det
gjordes i samband med den stora ombyggnaden av slipen i mitten på
90:talet och som pågick under 3 år. Slipområdet jämnades till, fylldes ut och
dränerades. Kostnaden för denna ombyggnad blev ca 150000 kr, vilket
klubben klarade med pengar ur egen kassa, utan att ta några lån.
Norra bodraden byggdes 1969 ut med ett 10 tal bodar.
Kajen på slipen har vid flera tillfällen byggts om och byggts ut.
Kommunalt dricksvatten finns idag på slipen under ett antal
sommarmånader.
Klubben förfogar också över 19 egna kajplatser, ”med el och
vattenanslutning” vilka hyrs ut till klubbens medlemmar.
Utvecklingen i klubben har under åren varit bra och vi har idag en väl
fungerande styrelse och en förening utan skulder.
Vi har under åren utvecklat våra anläggningar och ökat vårt medlemsantal
till ca 200 medlemmar sedan i början på 1990.
Vår förhoppning är att alla medlemmar skall trivas i klubben och ställa upp
på våra aktiviteter under året. Utan medlemmarnas egna insatser får vi ingen
väl fungerande båtklubb.

Med hopp om en trevlig och fin båtsommar 2009 önskar styrelsen för TMK.

Arne Pettersson
Ordförande



Styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 2009

  

  

  

  

  

  
  



TMKs sponsor

Stort tack för sponsringen av våra två nya rostfria rörbryggor på vår
klubbholme Stora Tallskär.

Styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb
Arne Pettersson
Ordförande.



Hej medlem!

Du har väl uppmärksammat TMK:s uppdaterade hemsida och vår nya
webbadress  www.tmk.nu
Vi har fortfarande www.torshallamotorbatsklubb.com kvar, men den nya
går lite fortare att skriva.

Hemsidan har bl.a. uppdaterats med
• En miljösida
• Ett forum där man kan utbyta synpunkter mm. 
• Bilder på Styrelsen.
• Arbetsplikten under 2009 och kontaktpersoner mm.
• Snyggt bildgalleri

Besök hemsidan regelbundet och ta del av informationen som kommer att
läggas ut under året.

Vårt bildarkiv uppdateras löpande men jag behöver nya bilder att lägga ut
på hemsidan. Kontakta mig på webbtekniker@tmk.nu
Har du synpunkter på hemsidan, lägg in dessa på ”forumet” eller skicka
e-post till mig.


