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RORKULTEN 2013

Årets Rorkulten är 32:e klubbtidningen som utges av styrelsen för Torshälla
Motorbåtsklubb.
Styrelsen informerar.
TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av ”Rorkulten2013” informera alla
klubbmedlemmar om en del av 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 till medlemmarna via e-post, i stället för vanlig brevpost.
De som så önskar eller saknar e-post-adress kommer även fortsättningsvis att få sin
information via en vanlig postförsändelse.
Syftet med information via e-post är att sänka klubbens porto- och
kopieringskostnader samt att snabbare nå ut med viktig information till alla
medlemmar.
Meddela därför din e-postadress till vår sekreterare.
På vår hemsida finns ”Klotterplanket”.
Syftet med ”klotterplanket” är att för alla medlemmar få ett forum för diskussion och
information.
Styrelsen ber alla medlemmar meddela sina eventuella förändringar avseende
bostadsadresser, telefonnummer, e-postadresser, VHF-anrop, båtnamn m.m.
För att vi skall kunna nå dej behöver vi rätt kontaktuppgifter!
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Styrelse och funktionärer i TMK 2013

Ordförande
Sekreterare
Kassör

AU
AU
AU

Peter Nyberg
Rolf Bjurling
Jan Malmqvist

016-149621 070-2757790
016-142750 070-3402573
016-343536 070-5343536

Vice ordförande
Vice sekreterare
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Lars Bohlin
Johan Nieminen
Anders Berglund
Christian Holmgren

016-134353 070-6881238
0725-385700
016-124713 070-9989806
073-6505813

Slipförman spår
Slipförman 1 kran
Slipförman 2 kran

Jonas Eng
Peter Nyberg
Jonas Eng

016-147401 073-9292392
016-149621 070-2757790
016-147401 073-9292392

Tillsyningsman Slipen
Tillsyningsman Tallskär

Lars Bohlin
Tomas Falk

016-134353 070-6881238
016-358140 070-5652245

Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Sunny Andersson
Ola Sundkvist
Åke Ringdahl

016-124478 070-3245545
016-343202 073-9629735
016-138059 070-7143413

Miljöombud

Madelene Rännbäck

Valberedning kallande
Valberedning
Valberedning

Jonas Eng
Curt-Göran Andersson
Anders Djupström

016-147401 073-9292392
016-24310 070-7710470
016-120931 070-5680931

Besiktningsman

Klas-Olov Örn

016-358130 073-6882451

Webbadministratör

Johan Nieminen

Redaktör ”Rorkulten”

Lars Bohlin
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070-3319079

0725-385700
016-134353 070-6881238

Ordförande

”Ordförandes sida”
Ett båtår har gått och ett nytt är på väg.
Vi var och tittade på båtmässan i Göteborg tidigare i år. Där fanns stora och små båtar det
kändes lite som om mellanklassbåtarna har minskat i antal. Vissa säger att det nu säljs mer
segelbåtar än motorbåtar vilket kanske är en spegling av bränslepriserna. Det var även slående
vilken mängd av tillverkare/leverantörer det finns av utrustning, Hjertmans, Erlandssons
Brygga och Seasea var alla representerade men även en ny stor grossist Duells Marin vilka
verkade ha konkurrensmässiga priser.
På mässan fanns även ett stort utbud av avfallsanläggningar för tömning av toatankar men även
olika lösningar för båttvätt. I vår lilla klubb är det stora investeringar om nu kommunen väljer
att kräva att alla hamnar i ån måste ha egna anläggningar. Kommunen har en
toatömningsanläggning uppe vid gästhamnen och vad jag vet är den öppen för alla och utan
avgift.
Förra året var våra turer begränsade då vi inte kunde ta semester samtidigt den längsta turen var
till Borgåsunds kafé men även en långtur till Sundbyholm en kväll för glassköp. Nu fick vi dock
täta rapporter från skärgården där det verkar ha varit bättre väder än här hemma där det regnade
och regnade. Vi fick möjlighet att under sommaren prova vår BeBe, den lilla sportbåten, som
faktiskt fungerade både för vattenskidor och som Pizzatransportör, Kvicksund- Tallskär på 13
minuter.
Vi var några som ersatte röda pricken som försvunnit under vintern och det blev sommarens
följetong . Den sjösattes, läckte, sjönk, bärgades, tätades, sjösattes, läckte, tätades igen men till
sist stod den där som tänkt, hoppas nu att inte isen tagit den.
Den försvunna pricken står numer på en udde strax innan Sundbyholm, Tomas F och jag var dit
för att försöka bärga den men den satt fast. Medan vi försökte lyfta pricken blev vi iakttagna av
några sommarstugeboende på land, det såg faktiskt ut som de ringde polisen. Det såg väl lite
konstigt ut. Pricken står faktiskt inte så tokigt och vilseleder ingen så vi lämnade den åt sitt öde.
På Tallskär har altanen under sommaren fått nytt längre tak och grillplatsen har fått ”golv”.
Bastun har ett nytt aggregat då det gamla var utbränt. Gustav F har bytt ett antal rutor som gått
sönder och gästrummet har färdigställts av bland annat Måleri1 som målat.
Under vintern har Sten L försökt att snöröja så att det ska vara möjligt framför allt för
räddningstjänsten att ta sig fram på Slipen, det innebär att vi fått några stora snöhögar som
kommer att ligga kvar länge, vi får inte ploga ut högarna i ån.
Nu går vi som sagt mot våren och sommaren med nya äventyr runt hörnet
Väl mött på Slipen i solen som förmodligen kommer på kort besök även i år.
”Sommaren, en regnperiod mellan maj och september”
Peter Nyberg
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TMK:s 94:dje årsmöte den 14 november 2012 i Torshälla Rådhus.
26 medlemmar deltog i mötet, vilket inte var lika mycket som de senaste åren, vilket kanske
kan förklaras med att det inte var några speciellt kontroversiella frågor på dagordningen.
Till ordförande för årsmötet valdes Ola Sundquist och Rolf Bjurling till mötets sekreterare.

Val av styrelse- och förtroendeposter:












Till kassör omvaldes Jan Malmqvist på 2 år.
Till vice ordförande omvaldes Lars Bohlin på 2 år.
Till vice sekreterare nyvaldes Johan Nieminen på 2 år.
Som styrelsesuppleant omvaldes Anders Berglund på 1 år.
Som styrelsesuppleant omvaldes Christian Holmgren på 1 år.
Lars Bohlin omvaldes som tillsyningsman för slipen på 1 år.
Tomas Falk omvaldes som tillsyningsman för Tallskär på 1 år.
Jonas Eng omvaldes som kranförman 2013.
Jonas Eng omvaldes som slipförman för rälsbåtarna 2013.
Ola Sundquist omvaldes som ordinarie revisor på 2 år och Åke Ringdahl som
revisorssuppleant.
Till miljöombud nyvaldes Madelene Rännbeck på 1 år.

Styrelsen kommer vid behov att utse projektledare för de projekt som kan komma att utföras i
klubbens regi under året.
Till valberedningen på 1 år valdes:
Jonas Eng (sammankallande)
Kurt-Göran Andersson
Anders Djupström

073-9292392
070-7710470
070-5680931

Om du vill hjälpa till med något förtroendeuppdrag i TMK, meddela gärna vår valberedning
detta, eller någon av TMKs övriga förtroendevalda.
Vår hedersmedlem Klas-Olov Örn är klubbens säkerhetsbesiktningsman och kan bistå
medlemmarna med säkerhetsbesiktning av båtarna.
Arne Petterson som utsågs till hedersmedlem fick motta blommor och diplom.
Katharina Eng avtackades med tal och blommor för hennes tid som TMKs vice sekreterare.
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Styrelse- och förtroendevalda i Torshälla Motorbåtsklubb 2013
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Arbetsplikten i Torshälla Motorbåtsklubb

På bilderna: 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 2013:
Följande kontaktpersoner finns för information om arbetets utförande.
För Slipen
Lars Bolin
För Tallskär
Tomas Falk
Johan Nieminen
Anders Berglund

016-134353

070-6881238

016-358140

070-5652245
0725-385700
070-9989806

016-124713
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Sjösättningar / upptagningar 2013
Sjösättningar våren
27/4
1/5

kl 0800 – (samtliga kranbåtar)
kl 0800 – (samtliga spårbåtar)

Upptagningar hösten
21/9
28/9

kl 0800 – (samtliga spårbåtar)
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.
2013 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.
2013 kommer Lars Bohlin att sköta klubbens slipplanering och samverka med Peter
och Jonas när det gäller sjösättningen och upptagningen.
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TMK:s kalendarium 2013
MÅNAD

AKTIVITET
DAG
09
25

Styrelsemöte Planeringskonferens, sommarplanering
Styrelsemöte

April

01
13
13
27
30

Styrelsemöte
Styrelsemöte ”Öppet möte på Slipen”
Ärtsoppa på slipen?
Sjösättning med kran av kranbåtar
Sommarkajplatserna på slipen betalda

Maj

01
06
11

Sjösättning av spårbåtar
Styrelsemöte
Öppning Tallskär

Juni

10
21

Styrelsemöte
Midsommarfest på Tallskär

Februari

Inga aktiviteter (Semestermånad)

Juli
Augusti

19
24

Styrelsemöte
Tallskärsdagen (Familjedag / Tallskärsrycket / kräftknytis)

September

13
14
15
16
21
21
28

Sista dag för motioner till årsmöte (2 månad innan årsmötet)
Slipen iordningställes inför upptagningarna
Slipen iordningställes inför upptagningarna
Styrelsemöte Planering ekonomi, kalendarium 2014 och
årsmöte
Upptagning av båtar på spåret kl 0800
Stängning av Tallskär
Upptagning av kranbåtar kl 0800

Oktober

14

Styrelsemöte

November

13
18

Årsmöte
Styrelsemöte, konstituerande
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Vår hemsida och dess funktioner
Vid det här laget borde de flesta av er
besökt vår hemsida, www.tmk.nu. För
er som ännu inte gjort det är det hög tid
att göra det. Har du inte en egen dator
kanske du kan passa på att låna en, när
du är hos vänner och bekanta.
Anledningen till att vi i styrelsen ”tjatar” om att ni ska besöka tmk.nu regelbundet är
enkel. Det är nämligen där den senaste informationen finns. Det kan gälla allt från
snöläget på slipen, till inbjudan till kalas på Tallskär.
Sedan en tid tillbaks finns även våra stadgar publicerade på hemsidan. Den versionen
som finns där är alltid den senaste vilket betyder att de ändringar som t ex. bestämts
på ett årsmöte direkt kommer upp på hemsidan.
Vad kan man mer få för information?
Du kan se kalendern för hela året. Med andra ord, när är det sjösättning, upptagning,
arbetsdagar, öppning på Tallskär, midsommarfirande, Tallskärsdagen och mycket
annat. På hemsidan kommer det i god tid innan även upp mer information om t ex
klockslag och samlingsplatser.
På hemsidan kan du se bilder från aktiviteter vi har i klubben. Du kan också ”skriva
av dig” på klotterplanket, hitta användbara länkar eller läsa om det senaste gällande
miljöfrågorna.
En funktion som är ganska ny är möjligheten att boka gästrummet på Tallskär.
Du kan reservera rummet direkt via hemsidan och få en bekräftelse via e-post när
bokningen är klar.
För att hemsidan ska bli mer levande krävs det att vi använder den.
Skicka gärna in bilder som Du vill dela med dig av till klubbkamraterna. Det går bra
att skicka bilderna till webbtekniker@tmk.nu

Vi syns på slipen, sjön, Tallskär och på tmk.nu!
/Johan Nieminen
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Mysiga Tallskär
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HAR DU FÅTT AKUTA PROBLEM? ELLER
VILL DU BARA FÖRVISSA DIG OM ATT
ALLT ÄR SOM DET SKA INFÖR
BÅTSÄSONGEN? OAVSETT VILKET – JAG
HJÄLPER DIG!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Service och reperationer av diesel/bensin motorer.
Service och reperationer av drev/backslag.
Auktoriserad serviceverkstad för Volvo Penta.
Reservdelar Volvo Penta samt andra märken.
20 års erfarenhet.
Servicebil.
Serviceverkstad vid Torshälla hamn (silon).
Serviceverkstad öppet året runt.
www.gt-analys.se mobil 070-7390665.
Med Vänlig hälsningar
Christer Branzell
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När täthetsprovade du din
gasolanläggning senast?
Läckande gasolanläggningar är
mycket farliga och en orsak till
många båtbränder, därför har TMK
köpt en utrustning för provning,
som varje medlem i klubben kan
låna för att testa sin anläggning.

Om du själv inte vet hur en sådan utrusning används så har Peter Nyberg lovat vara dig
behjälplig.
Peter är också den som förvarar utrustningen då den inte används.
Peter nås på 070-2757790.
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Några rader från klubbens nya miljöombud.
Jag heter Madelene och blev medlem i TMK i höstas. Jag har varit ägare av en Albin
25 i 2 år, tillsammans med min flickvän Alexandra. I somras besökte vi Tallskär och
blev upp över öronen förälskade i denna mysiga ö. När vi sedan på sensommaren
började leta efter ett båthus till vintern så dök det upp ett ypperligt tillfälle att få köpa
loss ett färdigbyggt båthus på TMK:s slip. En flytt dit och ett medlemskap i klubben
innebar också att vi skulle få fri tillgång till underbara Tallskär.
På höstens årsmöte blev jag invald att bli klubbens nya miljöombud. Tycker det är
väldigt roligt att få tillfälle att engagera mig i klubben, då jag de senaste två åren som
nybliven båtägare har utvecklat ett stort båtintresse, har näst intill blivit en fullfjädrad
båtnörd. Jag hoppas kunna tillföra mycket till klubbens utveckling i framtiden.
Det som är aktuellt just nu på miljöfronten är det kommande förbudet för fritidsbåtar
att tömma toalettavfall i sjön. Jag har för avsikt att tillsammans med Johan Nieminen
delta i seminariet ”Töm inte i sjön” som anordnas under båtmässan i Älvsjö. Om detta
och andra aktuella frågor kring vår miljö kan ni läsa fortlöpande på klubbens hemsida
framöver.

Snart syns vi där ute!

Madelene Rännbäck
Miljöombud
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Fjärde gången gillt!
Som sig bör i juli packade vi återigen vår Albin25 (Nova) och begav oss öster ut mot nya
äventyr. Den här gången skulle vi ta en titt på norra delen av Stockholm skärgård. Vi hade även
bestämt att möta upp Kjell och Susanne från Albin25-klubben när vi slussat ut i Saltsjön.
Vädergudarna hade bestämt att sommaren 2012 skulle bli en sommar vi sent skulle glömma.
Som ni alla minns regnande det minst en gång per dag från maj månad och framåt. Det hindrade
inte oss, utan vi packade båten och puttrade iväg, konstigt nog utan regn.
När vi var ute på Björkfjärden hade vi kontakt med Anders och Soile. De var också på väg ut i
skärgården och var bara några distans bakom oss. De gick lite fortare så det dröjde inte länge så
var de ifatt oss och vi gjorde sällskap till en vik strax innan Essingeöarna där vi låg på svaj för
natten. Dagen efter slussade vi i Hammarbyslussen där vi mötte upp Kjell och Susanne. Då
Anders och Soile skulle träffa Anders bror längre ut tackade de för sällskapet och fortsatte sin
resa utan oss.
I stället för att åka mot Vaxholm och komma ut i skärgården den vägen bestämde vi oss för att
ta Strömma kanal ut i stället. För er som inte gått där kan jag inte annat än att rekommendera
den turen. Det är riktigt mysigt att åka och titta på alla fina hus och den mysiga natur som den
vägen har att erbjuda.
När vi kommit ut på lite större vatten styrde vi kosan norrut. Vi hade för avsikt att gå till
Norröra som ligger strax öster om Furusund. Nörröra är den ö som Saltkråkan spelades in på.
Varken vi eller Kjell och Susanne hade varit där så det var ett lämpligt mål tyckte vi.
Efter att ha övernattat några nätter på diverse öar där det ena paradiset avlöstes efter det andra,
nådde vi Norröra. Dock var det ganska blåsigt och de få (läs 4) gästplatserna som fanns var
upptagna. Vi bestämde oss därför att gå till Furusund i stället och lyxa till det med dusch och
bastu. Efter några dagar till havs var det riktigt behagligt att få duscha i varmt sötvatten. Nu
luktade man hallontårta igen.
Dagen efter gjorde vi ett nytt försök med Norröra. Den här gången var det ingen som helst vind,
men gästplatserna var fortfarande upptagna. Vi la oss därför på svaj i viken och tog jollarna in.
Man kunde riktigt känna historiens vingslag när vi promenerade omkring på ön där Tjorven,
Skrollan och de andra i ”Saltkråkan” hade sprungit omkring i slutet på 60-talet. Efter att ha fikat
på Edits café var det dags att bege sig ut på havet igen. Vi hade hittills haft strålande väder.
Riktig sommar skulle man kunna säga. Det var säkert 25 grader i luften, men bara 16 grader i
vattnet. Vi bestämde oss därför att gå lite längre in i skärgården då vi hade hört från bland annat
Håkan och Anne som också var ute och semestrade att det var 19-20 grader i vattnet där de var.
Kjell och Susanne ville se Stora Nassa så vi skildes vid Norröra efter en trevlig vecka
tillsammans.
Ett par dagar senare mötte vi upp Håkan och Anne (från TMK) strax utanför Finnhamn. Mycket
riktigt, här var vattnet betydligt varmare. Efter en härlig grillkväll med god mat och dryck gick
vi norrut igen, den här gången mot Kyrkogårdsön och ”Siaröfortet”. Håkan och Anne skulle
möte upp bekanta där så de skulle dit och vi hade aldrig varit där så vi tyckte det var ett trevligt
utflyktsmål.
För er som aldrig varit på Siaröfortet så kan jag berätta att 1916 började man bygga forten som
en del av försvaret av inloppet till Stockholm. Fortet blev inte klart förrän 1924, lite sent då 1:a
världskriget slutade 1918. För de flesta militäranläggningar är fiendesoldater det största hotet.
För Siaröfortet var det fukten. 1926 bemannades fortet för första gången men de förlagda
soldaterna fick inte ligga kvar länge. Hur mycket de än eldade i pannrummet lyckades de inte
driva ut fukten. Centralvärmen, som infördes 1928, räckte inte heller till. Efter ett besök från
någon hälsovårdsmyndighet eller liknande stängdes fortet. ”Här kan man ju inte bo” hade man
tydligen sagt. Fortet är idag ett museum väl värt ett besök.
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Efter en spännande dag på Kyrogårdsön sa vi hejdå till Håkan och Anne och begav oss på nytt
söderut. Vi hade hittills inte haft något som helst regn vilket var riktigt skönt efter flera månade
med regn var och varannan dag. Vi puttrade ganska länge innan jag tyckte det var dags att hitta
en natthamn. Mörkret hade lagt sig. Neo sov sedan några timmar, Petra hade somnat med
ljudbok i förpiken. Jag hittade en fin vik på sjökortet som såg ut att ge det skydd för den vind
som blåste för tillfället och skulle blåsa även morgonen efter. Himlen hade blivit helt svart och
jag såg några blixtrar och hörde lite åska på håll. Jag styrde in mot viken och var precis på väg
att gå och kasta ankar då himlen bokstavligt öppnade sig över oss. Det regnade helt galet
mycket. Vad gör man då? Det är bara ta av sig alla kläder och gå ut i bara mässingen. Det var
skönt i luften, men regnet var inte lika skönt. Jag tror aldrig ankaret kommit i sjön så fort. Väl
inne i båten igen var jag både blöt och kall. Gissa om det var skönt att krypa ner i sängen när
jag torkat mig. Det regnade hela natten med på morgonen var ovädret som bortblåst. Det var
den ena av två ”skurar” vi fick under våra två dryga veckor i skärgården. Det är bara tacka och
ta emot.

Vi hittade ett mysigt ställe i Lådna skärgård där vi stannade ett par dagar.
Innan vi begav oss västerut igen gjorde vi ett besök på Möja. Vi gick till Kyrkviken på södra
sidan av ön. Möja är guldkorn som även den är värt ett besök. Vi avnjöt en god middag på
restaurangen innan vi återigen begav oss ut på havet. Då vi sett på väderleksprognosen att det
var sämre väder på gång begav vi oss mot Mälaren igen. Ett par dagar senare hade vi slussat in
och hade återigen sötvatten under skrovet. Innan vi begav oss hem stannade vi till på Adelsö
och hälsade på bekanta. Vi gjorde tillsammans med dem ett besök på Björkö (Birka). Vi hade
aldrig varit där med den var riktigt trevligt. Det var teater för barnen med vikingar och grejer.
Neo (vår 4-åring) satt som förstenad under hela föreställningen.
Innan vi åkte hem till Torshälla stannade vi en natt på Tallskär. Vi var ensamma konstigt nog då
det fortfarande var fint väder. Efter att ha badat och bastat somnade hela familjen och sov gott
hela natten, denna natt som var den sista på vår långsemester 2012.
När vi packat in allt i bilen när vi kommit till bryggan började det regna och så vitt jag vet har
det inte slutat än.

Johan Nieminen
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Seminarium ”Töm inte i sjön”
Den femte mars var det seminarium på
båtmässan. Jag (Johan Nieminen) var där och
lyssnade, tillsammans med TMKs
miljöombud (Madelene Rännbäck).
Seminariet gällde den nya lag som träder i
kraft 1/4 2015, då det blir förbud mot utsläpp
av toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar
och inre vattendrag. Förbudet omfattar
svenskt sjöterritorium.
Transportstyrelsen fick 2010 i uppdrag av
regeringen att se vad som kunde göras för att
förhindra ytterligare övergödning (fosfor och
kväve) och lokala sanitära olägenheter. De
skulle också uppfylla Helcomkonventionen
samt andra internationella regler och
åtaganden.
Förbudet omfattar alla fritidsbåtar, med undantag för K-märkta. En fritidsbåt är per
definition ”varje båt avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ och
framdrivningssätt, med en skrovlängd på 2,5m-24 m.”
Förbudet gäller även ”porta potti” med undantag finns för hink, potta eller liknande.
Vilka är hamnarna som kommer omfattas av förbudet? Jo, alla fritidsbåtshamnar som
besöks av båtar med behov att lämna sitt toalettavfall i land. En fritidsbåtshamn är en
hamn som inte är ”enkla förtöjningsplatser eller småbryggor”.
Sedan 20 år tillbaks är det förbud för yrkesfartyg att släppa ut toalettavfall på svenskt
sjöterritorium. Dock finns inte förbudet utan endast en ”överenskommelse” med
passagerarfartyg och kryssningsfartyg. Dessa släpper heller inte ut sitt avfall i havet
idag. Dock kommer förbudet gälla även dem i framtiden. Lagen träder i kraft för
nybyggda fartyg från 2016 och för befintliga fartyg från 2018.
Exakt hur allt det här påverkar TMK måste utredas. Det vi bör göra nu, är att ha en
dialog med de andra båtklubbarna och även med Torshälla Stad för att se hur vi på
bästa möjliga sätt, både ur en miljösynpunkt, men även ur en båtklubb/båtägares
perspektiv tar fram en plan på hur vi ska gå till väga för att lösa uppgiften.
Mer information om detta finns på www.transportstyrelsen.se/toa.
Hälsningar

Johan
www.tmk.nu

Bodar och annat gemensamt
Klubben är i stort behov av att alla klubbmedlemmar anmäler ….
 Om något gått sönder
 Om något inte fungerar som tänkt
 Om t.ex. taket till boden du hyr läcker
 Om du upptäcker skadegörelse på båtar eller annat
 Om någons båthus eller täckmaterial är trasigt
 M.m.
Anmäl i första hand din iakttagelse till Lars Bohlin när det gäller slipen och till Tomas
Falk när det gäller Tallskär.
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En typisk familjedag på Tallskär
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Tallskärskajen skall vara inbjudande för alla!
Förtöj gärna långsides kajen på Tallskär, under förutsättning att andra
medlemmar eller gäster inte därigenom hindras att angöra kajen eller
uppfattar sig som ovälkomna.

Observera, vid den östra delen
av kajen (framför altan) skall det
endast tillämpas stävförtöjning.

Båtplatser där man ligger långsides kan lätt uppfattas som om platserna är
upptagna och att besökare inte är välkomna, vilket vi absolut inte vill
signalera på Tallskär.

Sjömanskorv, 3 portioner
300 g Falukorv; skivad
2 Gul lök
10 Potatis; skalade, råa
1/2 Morot; liten, slantad
1 tsk Salt; knappt
33 cl Lättöl
1 Buljongtärning
1 Lagerblad; litet Persilja; hackad
Gör först i ordning korven och löken. Skala och skiva löken och stek den långsamt
så blir den mycket godare. Stek på ganska svag värme ca 15 minuter. Lägg åt
sidan. Stek sedan korven i skivor, helst utan extra fett. Lägg åt sidan. Skala och
skär potatisen i skivor. Varva potatis, stekt lök och korvskivor i en Grytor. Slå över
öl, smula ner buljongtärningen och lagerbladet och låt det hela koka sakta under
lock tills potatisen känns mjuk men inte kokat sönder. Strö över persiljan.
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Sommarbilder från vår fina klubbholme St Tallskär

www.tmk.nu

www.tmk.nu

www.tmk.nu

