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www.tmk.nu

RORKULTEN 2017

Årets Rorkulten är 36:e utgåvan av klubbtidningen som utges av styrelsen för Torshälla
Motorbåtsklubb.
Styrelsen informerar.
TMK:s klubbstyrelse vill med årets upplaga av ”Rorkulten 2017” bland annat informera
alla klubbmedlemmar om en del 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 uttryckligen önskar, eller saknar e-postadress, kommer även fortsättningsvis att
få sin information via en vanlig postförsändelse.
Syftet med att informera 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 eller kassör.
På vår hemsida (www.tmk.nu) finns alltid den senaste informationen om vad som kan
vara viktigt för dej att veta. Till exempel finns där klubbens stadgar och det senast
gällande kalendariet.
På hemsidan finns även ”Klotterplanket”.
Syftet med ”klotterplanket” är att alla medlemmar skall ha ett gemensamt forum för
diskussion och information.
Styrelsen ber alla medlemmar meddela sina eventuella förändringar avseende
bostadsadresser, telefonnummer, e-postadresser, VHF-anrop, båtens namn m.m.
För att vi skall kunna nå dig behöver vi rätt kontaktuppgifter!
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Styrelse och funktionärer i TMK 2017

Ordförande
Sekreterare
Kassör

AU
AU
AU

Lars Bohlin
Rolf Bjurling
Ulla Löfberg

070-688 12 38
076-268 55 17
070-311 97 83

Vice ordförande
Vice sekreterare
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Johan Nieminen
Carina Larsen
Anders Berglund
Christian Holmgren

072-538 57 00
070-213 86 16
070-998 98 06
072-875 70 28

Slipförman spår
Slipförman 1 kran
Slipförman 2 kran

Stefan Petersson
Rickard Ekström
Alf Turborn

072-709 84 43
070-441 77 45
072-556 38 85

Tillsyningsman Slipen
Tillsyningsman Tallskär

Christian Holmgren
Johan Nieminen

072-875 70 28
072-538 57 00

Revisor
Revisor

Sunny Andersson
Jan Malmqvist

070-324 55 45
070-534 35 36

Miljöombud

Mats Larsson

070-603 66 45

Valberedning kallande
Valberedning
Valberedning

Patrick Löfberg
Anders Djupström
Tomas Falk

070-960 91 04
070-568 09 31
070-565 22 45

Webbtekniker

Johan Nieminen

072-538 57 00

Redaktör ”Rorkulten”
Ansvarig utgivare ”Rorkulten”

Rolf Bjurling
Lars Bohlin

076-268 55 17
070-688 12 38
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Ordförande
Lars Bohlin

070-688 12 38

”Ordförandes sida”
Hej alla TMKare!
Våren kommer med rasande fart och det börjar bli dags att åka ner till slipen för att börja
vårrusta.
När jag tittar på slipplanen så ser jag att vi är ganska fullbelagda, det går kanske att
”trycka in” några få mindre båtar till.
Projektet med kajen som skulle blivit klart förra säsongen fick vi skjuta på till i år, då det
var svårt att hitta entreprenörer som hade tid och kunskap.
Tidigt i vår kommer vi dra igång med arbetet, och vi kommer behöva en del arbetskraft.
Är man lite snickarkunnig eller allmänt händig så finns det alltså tillfälle att då göra sin
arbetsplikt. Är du sugen på att hjälpa till så hör av dig till någon i styrelsen.
Sommarens aktiviteter!
Vi räknar med att det blir ungefär samma upplägg som förra året med midsommarfirande och senare under sommaren familjedagen.
På vår populära familjedag räknar vi med flottfärd och skattjakt för barnen, vilket brukar
vara ett uppskattat arrangemang av både barn och vuxna. Vi får se om vi kan lyckas få dit
Kapten Kotte även i år.
Vi avslutar sensommaren med kräftknytis.
På Tallskär pågår det jobb med att byta ut all belysning till solcellsdriven LED-belysning
då det ligger i tiden och då vårt elverk ”gett upp”.
Från och med säsongen 2017 har vi swish, vilket innebär att t ex
gästande båtar på Tallskär (som inte kommer från TMK) kan betala en
frivillig hamnavgift ”som tack för bastubadet” eller något annat.
Medlemmar kan betala ”hyran för gästrummet”, båtvimplar mm.
TMKs swish-nummer är: 1234 27 01 79
Jag önskar er alla en riktigt skön båtsäsong.

Lars Bohlin
Ordförande
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TMK:s 98:e årsmöte den 9 november 2016 i Torshälla Rådhus.
31 medlemmar deltog i mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Ola Sundquist, och Rolf Bjurling till mötets sekreterare.
Val av styrelse- och förtroendeposter:
Funktion

Au

Namn

Valtid

Anm

Ordförande

X

Lars Bohlin

2 år

1 år kvar

Sekreterare

X

Rolf Bjurling

2 år

1 år kvar

Kassör

X

Ulla Löfberg

2 år

Nyval

Vice ordförande

Johan Nieminen

2 år

Omval

Vice sekreterare

Carina Larsen

2 år

Nyval

Styrelsesuppleant

Anders Berglund

1 år

Omval

Styrelsesuppleant

Christian Holmgren

1 år

Omval

Slipförman spår

vakant

1 år

Slipförman kran

Rickard Ekström

2 år

1 år kvar

Slipförman kran

Alf Turborn

1 år

Nyval

Tillsyningsman Slipen

Christian Holmgren

1 år

Omval

Tillsyningsman Tallskär

Johan Nieminen

1 år

Omval

Revisor

Sunny Andersson

2 år

1 år kvar

Revisor

Jan Malmqvist

2 år

Nyval

Miljöombud

Mats Larsson

1 år

Omval

Webbtekniker

Johan Nieminen

1 år

Omval

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:
Patrick Löfberg (sammankallande)
Anders Djupström
Tomas Falk

070-960 91 04
070-568 09 31
070-565 22 45

www.tmk.nu

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
klubbholmen”.
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.
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.
På våren finns två dagar att välja på ute på Tallskär, då vi öppnar vår klubbholme.
Jobb därute är bland annat krattning, vedklyvning, städning, mm.
På hösten har vi våra städdagar på slipen där vi också har två arbetstillfällen att välja på, där
utförs trimning av gräs, krattning, städning av bodar, mm.
Arbetslistor där man skriver upp sig blir uppsatta på anslagstavlan på slipen.
Där fyller du i ditt namn på den lista som passar dig tidsmässigt.
Går också att ta 2,5 timmar vid två tillfällen om så önskas.
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:
Följande kontaktpersoner finns för information om arbetets utförande.
För Slipen
Lars Bolin
Christian Holmgren

070-6881238
072-8757028

För Tallskär
Johan Nieminen
Anders Berglund

072-5385700
070-9989806
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Några rader från miljöombudet
Hej alla båtvänner.
Äntligen börjar ljuset återvända i vårt land och suget efter att få åka ut till slipen och
täcka av sin pärla in för säsongen 2017 stiger i raketfart. Det är mitt andra år som
miljöombud för TMK och jag tänkte även i år skriva några rader om klubbens
miljöarbete.
Lite reflektioner om förra säsongen, men även ett försök att blicka lite framåt inför
säsongen 2017.
Det känns väldigt kul att kunna konstatera att många av de saker som fanns med i
planeringen inför säsongen 2016 också blev genomförda, till exempel belysning vid
bastun och anskaffning av hjärtstartare är bara några av de saker som planerades och
genomfördes under förra sommaren.
På förra årets ”att göra”-lista hade vi som mål att börja kika på en miljötoalett på St:
Tallskär, vilket inte hanns med, men förhoppningen är att det ska ta lite ny fart i år.
På Flässjan, Strömsholms båtklubb, ska det finnas en miljötoalett installerad och
tanken är att vi ska göra ett studiebesök på deras klubbholme för att få lite tips och
råd om hur vi kan komma vidare i den frågan.
Arbetet med belysning på St: Tallskär kommer också att fortsätta under 2017 och
tanken är att det ska bli belysning, med hjälp av solenergi, även upp till toaletterna.
På vårt senaste styrelsemöte pratade Anders Berglund även om att byta ut befintliga
glödlampor, i våra ljusslingor upp mot klubbstugan. Man kan tydligen använda
befintliga slingor och driva även dessa med solenergi, det räcker med att byta ut
glödlamporna.
Det känns bra att vi förädlar och utvecklar vår fina klubbholme och att vi dessutom
gör det med ett miljötänk är ännu bättre.
TMK:s miljöpolicy finns på vår hemsida www.tmk.nu.
Nu ser vi fram emot en kanonsommar.
Mats
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Ärtsoppa på slipen
I vanlig ordning bjöds det på ärtsoppa och öppet styrelsemöte i vårvärmen. Och som
vanligt var det även i år Lars och Johan som var ”kockar”. Det märkets tydligt på
åtgången av soppan att det hade jobbats hårt på slipen, eller var det för att den var
extra god den här gången?
Hursomhelst är det en trevlig tradition som vi är rädda om.
Missa inte årets ”Ärtsoppa på slipen” den 8 april!
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Sjösättningar / upptagningar 2017
Sjösättningar våren
22/4
1/5

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

Upptagningar hösten
16/9
30/9

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

Ev förhinder eller problem skall meddelas till ansvarig slipförman
Spårbåtar Stefan Petersson
072-709 84 43
Kranbåtar Rickard Ekström
070-441 77 45
Kranbåtar Alf Turborn
072-556 38 85
Spårbåtar.
Samtliga som ska lägga i sina båtar ska vara med från kl 08 00 och till dess 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 inte meddelar slipförmannen detta debiteras du ändå avgiften.
Allmänt:
Kan du inte lägga i eller ta upp din båt på ordinarie tider enligt ovan så kontakta
slipförman för spårbåtar, respektive kranbåtar och be om råd.
2017 kommer Rickard Ekström att vara huvudansvarig kranförman och
Alf Turborn biträdande kranförman.
Rickard Ekström nås på telefon
070-441 77 45
Alf Turborn nås på telefon
072-556 38 85
Stefan Petersson, slipförman spår, är arbetsledare vid klubbens sjösättningar och
upptagningar på spåret.
Stefan Petersson nås på telefon
072-709 84 43
2017 ansvarar Lars Bohlin för klubbens slipplanering avseende båtplaceringar på
slipområdet.
Lars Bohlin nås på telefon
070-688 12 38
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TMK:s kalendarium 2017
MÅNAD

DAG

Februari

4
20
21
1
23
27
8
8
8
22
1
1
8
6
13
12
23
7
12
26
2
3
8
8
9
11

Mars

April

Maj

Juni
Augusti

September

Oktober
November

16
30
9
9
8
13

AKTIVITET

Styrelsemöte Planeringskonferens, sommarplanering
Styrelsemöte
Mtrl till Rorkulten sänds/lämnas till sekreteraren
Sponsorerna klara till Rorkulten
Rorkulten publiceras.
Styrelsemöte
Vattnet släpps på slipen om vädret tillåter.
Styrelsemöte ”Öppet möte på Slipen”
Ärtsoppa på slipen
Sjösättning med kran av kranbåtar
Deklarationen lämnas in
Sjösättning av spårbåtar
Styrelsemöte
Öppning / arbetsdag Tallskär
Arbetsdag Tallskär
Styrelsemöte
Midsommarfirande på Tallskär
Styrelsemöte
Familjedag på Tallskär
Kräftknytis på Tallskär
Arbetsdag Slipen iordningställande inför upptagningarna
Arbetsdag Slipen iordningställande inför upptagningarna
Teckningslista upptagningar kran
Sista dag för motioner till årsmöte (2 månader innan årsmötet)
Stängning av Tallskär
Styrelsemöte Planering ekonomi, kalendarium 2018 och
årsmöte 2017
Upptagning av båtar på spåret kl 0800
Upptagning av kranbåtar kl 0800
Vattnet på slipen stängs av (beroende på väderlek)
Styrelsemöte Valberedningsinformation
Årsmöte
Styrelsemöte, konstituerande

www.tmk.nu

Vår hemsida och dess funktioner
Söker du information om klubben och våra
aktiviteter är det till vår hemsida
www.tmk.nu du ska vända dig. Det är där
den senaste informationen finns. Det kan
gälla allt från snöläget på slipen, till
inbjudan till kalas på Tallskär.
Där finns även vår klubbtidning och våra
stadgar publicerade.
Vad kan man mer få för information?
Du kan se kalendern för hela året. Med
andra ord, se när det är sjösättning,
upptagning, arbetsdagar, öppning på
Tallskär, midsommarfirande, Tallskärsdagen och mycket annat. På hemsidan kommer det
i god tid innan 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.
Boka gästrummet
En funktion på hemsidan är bokning av gästrummet
på Tallskär. Du kan reservera rummet direkt via
hemsidan och få en bekräftelse via e-post när
bokningen är klar.
Betalning kan ske via swish på 1234 27 01 79

Bilder
För att hemsidan ska bli mer levande krävs det att vi
använder den. Skicka gärna in bilder som ni vill dela
med er av till klubbkamraterna. Det går bra att skicka
bilderna till webbtekniker@tmk.nu

Facebook
För er som har Facebook kan vi informera att vi även har en Facebookgrupp. Den hittar
du om du söker på ”Torshälla Motorbåtsklubb”. I dagsläget är vi 68 medlemmar i
gruppen.
Vi syns på slipen, sjön, Tallskär och på www.tmk.nu!
/Johan Nieminen
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TMK:s medlemmar 2017 (per 2017-03-05)
Efternamn
Adolfsson
Agneson
Agneson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Antonsson
Arreflod
Arvidsson
Aunala
Axner
Ben-Yaacov
Berglund
Bergström
Bergström
Bergvall
Bjurling
Bjurling
Blom
Bobits
Bohlin
Broberg
Broström
Broström
Brus
Carlsson
Djupström
Dontas
Edh
Ekberg
Ekström
Ekström
Ekström
Ellfolk
Ellfolk
Eng
Eng
Eng
Engström

Förnamn
Yvonne
Annika
Lars
Emma
Janne
Leif-Sonny
Michael
Niklas
Paul
Ronny
Ruben
Solveig
Sunny
Yvonne
Åsa
Joakim
Stefan
Jauni
Torbjörn
Eytan
Anders
Lars
Lena
Eva
Mona
Rolf
Per-Håkan
Kent
Lars
Conny
Barbro
Ulf
Stefan
Christer
Anders
Alexandra
Kenneth
Mikael
Alf
Bo
Rickard
Johnny
Sanna
Bengt-Olof
Jonas
Katharina
Annika

Telefon

VHF

070-565 22 47
070-529 41 16
076-883 03 94
070-024 49 92
070-722 28 28
070-601 61 80
070-857 89 63
016-35-70 33
016-34 34 34
016-35 22 55

Båtnamn
Chrilla

Ronett

Marina

070-324 55 45
070-240
072-200
070-876
070-879
070-600
076-767
070-998
070-600
070-301
076-863

37 23
75 27
20 29
79 39
60 70
66 00
98 06
56 09
26 06
12 18

076-268
073-374
070-622
070-688
070-677
010-444
076-569
073-512
070-752
070-568
073-600
070-837
073-968
070-393
070-389
070-441
070-673
070-684
070-577
073-929
070-445
070-786

55 17
02 10
41 74
12 38
07 45
48 73
46 53
25 51
89 82
09 31
64 92
73 02
28 83
46 00
55 35
77 45
64 82
73 13
17 37
23 92
88 26
55 28

N/A
Triton
ADOBE
Fredrika

Oxelö

Oxelö
Eviline
Bimini
Utti 1
Utti 1
Gullan 2 af Torshälla
SB 8901

Emma
PRIDE

Rayanne
Rayanne

SA 9976
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Friday
Friday
Sunny

Aniara

Efternamn
Engström
Enroth
Ericsson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Falk
Fasth
Flodin
Flodin
Fredriksson
Fredriksson
Frisk
Frisk
Gerdin
Gerhardsen
Grahn
Grip
Gröndahl
Hagström
Hallberg
Hallberg
Halonen
Halonen
Hamdi
Hamdi
Hansson
Holmgren
Hägglund
Hägglund
Hämläinen
Ihalainen
Ihalainen
Ingman
Jansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johnson
Järviölä
Kangas
Karlsson
Karlsson
Kronqvist
Kronqvist
Källbom
Köhler
Laine

Förnamn
Håkan
Tommy
Mia
Christopher
Inger
Leif
Marcus
Tomas
Madeleine
Gunilla
Mikael
Chatarina
Mikael
Andreas
Åsa
John
Andreas
Maria
Anja
Soile
Kent
Anne
Göran
Birgitta
Jaakko
Margareta
Salah
Caroline
Christian
Marcus
Senja
Taisto
Eija
Markku
Sture
Victoria
Håkan
Kerstin
Lars
Pär
Bo
Mikael
Sven-Erik
Ewa
Jan-Erik
Anders
Annelie
Thomas
Stefan
Mika

Telefon
016-541
070-647
070-868
073-675

VHF
58 41
22 69
35 17
16 81

070-854 12 30
070-293 28 24
070-565 22 45
070-522 12 11
073-300 41 49
070-571 4300
070-9419418
076-855 83 24
070-768 4563
070-333 71 26
016-51 20 90
076-5693854
070-494 19 57
073-788 94 83
070-408 06 94
070-747 83 17
070-539 57 40
070-572 91 73
070-403 10 97
070-579 92 85
073-682 72 43
070-496 89 01
073-612 88 28
072-875 70 28
070-266 14 59
070-3714074
070-227 17 75
0739-830305
070-6274870
073-910 72 99

Båtnamn
Aniara
Smulan
Tur 64
Roxana
Roxana

Flippern
Flippern
Endless Summer
Endless Summer

SF7579

Kajsa
Liv 1
Fredrika
Aleina
Findus
Findus
JOY
JOY

Eviline
ITTNÖ

SC4082
SC4082

Flipper
Sinbad
Sinbad

SB 8901

Emma

016-35 59 85
073-993 44 58
073-728 51 01
070-598 43 58
070-340 21 98
073-778 67 11
070-223 43 88
073-9481508
016-13 24 48
070-447 20 94
070 -561 82 16
070-249 61 59
070-398 64 43
070-794 75 47
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Rosita

Mysan

Mysan

Efternamn
Lalic´
Larsen
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Lepschi
Lepschi
Lindén
Lindgren
Lindskog
Lindström
Lindström
Lindvall
Ljungman
Lood
Löfberg
Löfberg
Malmkjell
Malmkjell
Malmqvist
Malmqvist
Matsson
Matsson
Mineur
Nieminen
Nieminen
Nilsson
Nordllander
Nyberg
Nyberg
Ohlsson
Oord
Petersson
Petersson
Pettersson
Pettersson
Pettersson
Pettersson
Pettersson
Pettersson
Pihl
Pousar
Pub
Reicsson
Ribbertz

Förnamn
Sasa
Carina
Carina
Helen
Ida
Joakim
Mats
Tomas

Rothmaier

Laila

Fredrik
Hans
Sylvia
Sten
Erik
Jan-Erik
Yvonne
Fredrik
Eva
Sten
Patrick
Ulla
Catharina
Robert
Berit
Jan
Nicklas
Robin
Christian
Johan
Petra
Michael
Robert
Peter
Pia
Anna-Karin
Eddy
Mimmi
Stefan
Arne
Göran
Margareta
Marita
Patrick
Therese
Roger
Johan
Markus
Örjan
Fredrik

Telefon
073-314 26 25
070-2138616
070-682 74 13

VHF

Båtnamn
N/A

070-630 94 35
070-630 93 91
070-603 66 45
070-5928439
070-223 88 69
0152-3 60 12

Monterey
Monterey

0122-4 17 98
070-549 17 71
070-298 84 14
076-2806192
079-853319
073-740 39 78

Nike
Solö 25
Doris

MÄRTA-2

SC 7410

Lissela

070-348 44 38
070-960 91 04
070-311 97 83
070-8839932
070-537 35 36
070-534 35 36
070-597 64 32
070-750 86 31
070-323 46 17
072-538 57 00
072-250 09 55
073-087 39 04
070-329 04 03
070-275 77 90
070-981 54 58
076-3272905
070-671 07 70
076-821 64 46
0727-098443
070-670 47 12
070-517 39 72

Bejan III
Bejan III

SD4242
SD4242

Chrilla
Nova
Nova

SD5476
SD5476
SF7579

Adina
LORA
LORA
Kajsa

SB-6837
SB-6837

073-649 53 05
070-1605344
070-869 01 05
070-160 14 01
076-422 57 97
070-542 89 72
070-884 65 11
073-313 32 3

Caroline
Fortuna
Caroline
Fortuna
Bimini
Lady of Roxnäs

Smulan
Emma

Rabalder
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Efternamn
Rothmaier
Runsten
Runsten
Rydström
Rännbäck
Schröder
Seimilä
Sjöstedt
Sköldin
Spångberg
Stapel
Stapel
Stenroth
Stenroth
Stomvall
Stomvall
Styrlander
Sundquist
Sundquist
Söderholm
Tikka
Tikka
Tjernberg
Tjernell
Tjernell
Turborn
Turborn
Tyrbjörn
Tyrbjörn
Wahlqvist
Wahlqvist
Vakkala
Vakkala
Wallman
Watz
Wedman
Wiik
Wiman
Wiren
Vulcan
Vulcan
Wunder
Vuorinen
Åkerblom
Åkerblom
Åkerblom
Åkerlund
Ålund
Örn
Örn

Förnamn
Roland
Gerd
Peo
Kerstin
Madelene
Oskar
Anja
Lars
Ulf
Magnus
Lisbeth
Sven
Mikael
Sandra
Anders
Susanne
Hans
Margareta
Ola
Sten-Åke
Marie
Marko
Crister
Johan
Mia
Alf
Margareta
Cecilia
Mattias
Henrik
Sandra
Anders
Matias
Per
Björn
Stina
Sune
Thomas
Johan
Helena
John
Lotta
Ari
Anne-Marie
Gert
Hans
Fredrik
Bengt
Klas Olof
Roger

Telefon
073-913 33 70
070-460 51 41
070-781 62 52

VHF

070-331 90 79
073-7183418
070-537 92 67
070-5102798
070-516 96 88
070-327 33 91

PRIDE
Draco
Solomin IV
Zara

016-34 34 85
070-618 66 25
070-533 73 26
073-5951929
070-3984944
016-34 31 54
076-803 84 39
073-962 97 35
070-588 04 85
070-2184008
070-818 65 50
076-9484949
070-7361985
072-556 38 85
073-810 70 50
073-576 03 63
070-558 43 93
070-654 02 83
070-492 98 81
070-942 66 44
070-449 42 72
073-6877336
070-693 27 19
016-35 81 81
070-342 41 69
073-507 77 00
070-9961939
070-4444068
070-352 26 86
070-555 63 32
070-473 27 17
072-323 35 14
070-340 26 21
072-5857188
070-741 74 67
070-672 40 85
016-42 30 55
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Båtnamn
Rabalder
Marianne
Marianne

Tilly
Tilly
FIOLA 3
FIOLA 3
Tinja 2
Tinja 2
Lucky one

SE 6167
SE 6167

Monique
Monique
Sealine
Sealine

TAG 66
Emma

Gogo
Karolin

SC 7410

ITTNÖ
Solomin IV
GOA
GOA
Lissela
Rana
Liv 1

När täthetsprovade du båtens gasolanläggning senast?

Läckande gasolanläggningar är mycket farliga och orsak till många
båtbränder, därför har TMK köpt en utrustning för provning, som
varje medlem i klubben kan låna för att testa sin gasolanläggning.

Om du själv inte vet hur en sådan utrustning används så har
klubbmedlemmen Peter Nyberg lovat att vara dig behjälplig.
Peter är också den som förvarar utrustningen då den inte används.
Peter nås på 070-275 77 90.
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Strömsholms kanal – en smal sak
Som ni kanske minns från förra årets Rorkult hade jag och min familj planer på att åka
Strömsholms kanal och få uppleva lite svensk kultur.
Sagt och gjort, det var bara att börja läsa på och planera resan. Det är ju några frågetecken
som behöver rätas ut innan man sticker iväg. Hur många dagar behöver man ta på sig, hur
djup är kanalen, kommer man under alla broar. En annan väldigt viktig fråga, hur går
slussningen till hos dem?
Som ni kanske känner till startar/slutar kanalen i Borgåsund. Vi åkte och la oss på svaj
bakom en ö kvällen innan det var dags att ge sig i kast med första slussen i skaplig tid
dagen efter.
Vi hade ett fantastiskt väder och vi slussade de två första slussarna tillsammans med
kanalbåten m/s St. Olof. De gav oss en hel del bra tips runt slussningen och hur man
slussar på bästa och säkraste sätt.
Efter dessa slussar och upp till Hallstahammar hade vi sällskap av ytterligare en Albin 25.
Man kan aldrig få nog av gott sällskap. Enligt information ska segelfri höjd vara 2,5 m i
kanalen. Det gör det lite extra spännande när man egentligen inte vet exakt hur hög vår
båt är. Men då jag vet att vänner som också har Albin 25 åkt hela kanalen borde vi också
komma under alla broar. Lite beror såklart på vattenståndet och hur mycket prylar vi har
som sticker upp på båten. Glada i hågen kom vi fram till bron under E18. Den består av
tre enorma betongbalkar. Vi saktade ner och kröp fram. Skulle vi komma under? De två
första balkarna gick bra, säkert 2-3 cm tillgodo till ankarlanternan.

Nä vi kom fram till tredje och sista balken sa det ”skrap” och lanternan lossnade från
gösstaken. Tur att jag bara skruvat fast den med två korta träskruvar. På andra sidan bron
var det bara att skruva tillbaks den på plats.
Vi närmar oss nu Hallstahammar och en sluss med tre kammare och en stigning på 16 m.
Man känner sig ganska liten när man kör in i första kammaren. Tack vare slussvärdarna
och de tampar som de tillhandahåller är det inga problem att slussa. De hjälper till genom
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att räcka tamparna och kommunicerar med oss i båtarna innan de öppnar slussluckorna.
Sammanlagt är det 26 slussar mellan Borgåsund och Smedjebacken, ena vägen. Det här
med slussning blir man ganska duktig på efter ett tag.
I Hallstahammar stannar vi för natten medan den andra Albin 25an fortsatte mot
Surahammar. Här finns Skantzö camping & bad som är väl värt ett besök. En liten oas att
njuta av med utomhusbad med ett antal pooler att bada i. Här var det inga problem att få
en hel dag att gå.
När vi dagen efter skulle påbörja slussningarna fick vi information om att Albin 25an som
fortsatte mot Surahammar dagen föra hade kört på grund, rejält. I full fart, ja 5 knop. (Nä,
det är inte Albin 25ornas maxfart utan det är det högsta tillåtna hastigheten i kanalen).
De hade kört på fel sida av en prick och hade gått på så hårt att de inte kom loss av egen
maskin. Efter en hjälpinsats hade hon fått lyfta båten i Surahammar för att inspektera
skadorna. Och ja, hon behöver bättra på bottenfärgen på några ställen till kommande
sommar.
Vi slogs av hur fint det är när man kommer vattenvägen, till och med Kolbäck var väldigt
vackert när vi kom åkandes igenom samhället.
Vi passerar genom olika småsamhällen och bygder. Ibland åker vi i stort sett på någons
tomt. De sitter och avnjuter sitt trekaffe och vinkar till förbipasserade båtar.
Vi kommer upp till Fagersta där vi stannar över natten. När vi kommit så långt upp
märker vi att landskapet förändras. Det är lite häftigt att se lite kuperad terräng runt oss i
stället för Mälardalens platta landskap. Strax innan en sluss norr om Fagersta körde vi
igenom en massa långt sjögräs vilket naturligtvis orsakade i stort sett stopp för propellern.
Vi puttrade igenom slussen och la till vid en brygga så jag kunde dyka i för att skära loss
allt som fastnat i propelleraxeln. Jag var tacksam att det var 18 grader i vattnet.
Det är dock inte bara i kanalen man åker på när man tar sig norrut. Ett antal sjöar, i
varierande storlekar bjuder på ett omväxlande landskap. Det man ska vara medveten om
när man åker i Strömsholms kanal är att det är trångt och stenigt på många stället och
håller man inte tungan i rätt mun är man på grund. Ibland är det så trångt att man undrar
hur det kunnat gått fartyg med gods igenom passagen.
Rena rama slalombanan på vissa
stället. Tro inte för ett ögonblick att du
kan strunta i prickningen.
Efter fyra dagar når vi Smedjebacken,
ett otroligt mysigt samhälle med en
restaurang vid hamnen som har riktigt
bra mat och en utsikt som inte går av
för hackor. Vi stannade dock bara en
natt innan vi vände söderut igen. Då
man är beroende av slusstiderna är det
lite svårt att vara spontan när man åker
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i kanalen. Hittar man ett fint ställe som man vill stanna på kan man inte bara stanna där
och njuta några timmar utan man är tvungen att vänta tills nästa dag innan man kan
fortsätta. Därför planerar man hur långt man vill gå under dagen.
Vi hade en makalös tur med vädret, vilket vi blev varse då det hände mer än en gång att
slussvärdarna berättade att det just hade spöregnat och
vi hade inte ens sett tillstymmelse av regn. Efter sex
dagar i strålande solsken såg vi att enligt prognosen
skulle det bli regn till kvällen, dagen efter. Vi
bestämde därför att vi skulle slussa från
Hallstahammar till Mälaren på en dag. Det är många
slussar och det tar lätt 10 timmar att klara av sträckan.
Lördag morgon, solen skiner från en nästan klarblå
himmel. Jag tar en selfie och
lägger ut på Instagram.
Ja, ni ser ju själva.
Döm av vår förvåning när det efter två slussar börja regna. Och det var inte lite det
regnade heller. Det vräkte ner och vid två tillfällen övergick regnet i hagel. Det haglade så
mycket att jag inte såg ett dugg när jag körde. Det var så kraftigt skyfall att det slog in
hagel i båten, under kapellet. Motorbåtsägare som vi är har vi naturligtvis inga regnkläder
med oss. Regnar det är vi ju inte ute. Dessvärre skulle vi ju slussa vilket beräknades ta c:a
10 timmar. Det kändes ”sådär” att stå i hällregn med våta kläder och slussa. Sen gå in i
båten och torka sig lite i ansiktet och ta en slurk kaffe innan det var dags att gå ut och
ställa sig i regnet igen.
Men det värsta var nog när det var lite längre mellan slussarna. Då vi hade 50 minuters
körtid tog jag av mig mina våta kläder och på med torra. Tar en hel kopp kaffe och en
smörgås och blir varm i kroppen igen. När vi närmar oss slussen är det dags att ta av de
torra varma kläderna och byta till de våta och kalla, för att återigen gå ut och slussa i
spöregn.
Ni kanske minns den här dagen. Det var lördagen
då det var Power Meet i Västerås.
Efter 11 timmar når vi Mälaren igen och som i ett
trollslag skingras molnen och vi får en fantastisk
kväll med strålande sol och en bedårande
solnedgång. Vi går till Tallskär där vi får en
fantastisk kväll tillsammans med goda vänner och
en god middag direkt från grillen.

Vi ser tillbaks på en underbar vecka i Strömsholms kanal och kommer med stor
sannolikhet att åka den här turen igen.
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Tallskär säsongen 2016
Som vanligt bjuder Tallskär på möjlighet att göra sin arbetsplikt. Det finns alltid något
som behöver fixas, röjas, byggas eller målas. Som vanligt bjuder även Tallskär på
rekreation. Så även sommaren 2017.
Vi har i Tallskärsgruppen (och styrelsen) pratat en hel del om hur vi ska kunna ta vara på
solenergin på Tallskär och slippa starta dieselaggregatet så fort vi vill ha en lampa att
lysa. Många av oss har solceller på våra båtar och har insett hur fantastiskt bra det
fungerar.
Sommaren 2016 startade vi projektet, ”Varde LED”. Vi delar in det i tre etapper.
Etapp 1: LED belysning på spången till bastun, i och runt bastun och bastubryggan.
Etapp2: Kajen, altan, slingan runt udden och toaletterna
Etapp3: Klubbstugan
Etapp1 är i stort sett klar. Så under vår och sommar kommer vi förhoppningsvis bli
färdiga med etapp2. Här finns det goda chanser att hjälpa till för den som vill.
På arbetshelgen i maj gjorde vi ett riktigt stort ryck för att göra Tallskär fint inför
sommaren. Det var ved som skulle tas om hand, ris skulle röjas och saker skulle plockas
fram. Alla gjorde ett kanonjobb och vi bjöds på ett fint försommar väder.

Bastun har fått skydd runt kaminen och det behövs med tanka på all ved som fixades.

www.tmk.nu

Det har också gjorts en stor röjning ”mellan stigarna”. Alltså på väg upp till klubbstugan
på höger sida mellan stigen och ”motorboden”. Där har alltid varit snårigt och sankt.
Perfekt för myggen.
Men efter några timmars arbete fick vi till en fin glänta där i stället.

Det har varit en hel del byggnationer och förbättringar kring bastun. En ”relaxavdelning”
har påbörjats i rummet utanför basturummet. När Anders ändå ”var i farten” byggde han
en trapp upp från spången till bastun istället för den hala rampen vi har haft i alla år. Det
blev ett rejält lyft både utseendemässigt med även säkerhetsmässigt.

Trappen och sedan LED belysningen sedd uppifrån
trappen och bort mot kajen.

Sist men inte minst fick barnens flotte en genomgång. Nu är all gammal trasig trall utbytt
mot ny och fin. Nu kan hon återigen glädja barnen varje sommar i säkert 40 år till.
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Hur kan Du påverka TMKs beslut och framtid?


Genom att besöka klubbens årsmöten.



Genom att delta i klubbens olika aktiviteter.



Genom att skicka in motioner till klubbens årsmöte.



Genom att delta i det ”öppna styrelsemöten” som arrangeras på våren.



Genom att besöka de styrelsemöten vi har på slipen (ca 10 ggr/år).



Genom att prata med styrelsen, som ofta finns tillgänglig i verksamheten på
Tallskär och Slipen



Genom att lämna idéer och förslag i de förslagslådor som finns på Tallskär
och Slipen, samt genom insändare via vår gästbok på klubbens hemsida.



Genom att skicka in en skrivelse till klubbens sekreterare.
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Familjedagen
Även 2016 anordnade vi ”Familjedagen” ute på Tallskär.
Det brukar vara en av sommarens höjdpunkter.
Det var tipspromenad, fisketävling och skattjakt.

Christian hade ansvaret för fiskeutrustningen. ”Det här är ju en matrialsport”
hördes han mumla medan han redde ut trassliga linor, enligt vittnen på plats 😉
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Den alltid så spännande flottfärden i jakt på ”guldet” lockade till många
skratt. Det obligatoriska piratöverfallet blev lyckat för flottens
besättning eftersom barnen lyckades föra skatten i säkerhet på Tallskär.

Efter flottfärden bjöds det på grillad korv.
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