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Redaktörns lilla ruta:
Gunnar Berntsson fortsätter vår serie om klubbens tillkomst och lite om den
historia som omger vår fina hamnar.
Seglingskommittén slår ett slag för onsdagsseglingarna.
I numret finns även en kalender över 2003 års aktiviteter.
Trevlig läsning / redaktörn

Bilden på framsidan är från vintervarvet nyårsdagen.
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Bäste TBS:are
På höstmötet hade vi en mycket bra
diskussion om hur vi skulle kunna
finansiera de framtida investeringarna vad gäller som upptagningssystem och bryggor. Beslutet blev att
en årlig fast avgift om 2 x 250
kronor införs fr o m 2003. Avgiften
innebär att vi nu kan göra en årlig
fondavsättning på i storleksordningen 175 000 kronor.
Vill vi, kan vi även använda en del av dessa medel för att öka amorteringarna på
lånet i Storängen. Med andra ord, göra det som är mest lönsamt och bäst för
TBS. Medel ur sagda investeringsfond får disponeras först efter beslut av årseller höstmöte. Detta som en garanti för att pengarna inte går till löpande
verksamhet. Det om detta.
Så här års ägnar väl sig de flesta båtägare åt att planera sommarens eskapader.
En och annan, liksom jag själv, har säkert tänkt tanken hur skönt livet skulle
kunna vara utan båt. Att slippa tänka på båttäckningen i vinterstormarna. Att
slippa rusta och tillbringa ruggiga vårdagar under en blöt presenning. Det är inte
svårt att hitta argument om man vill. Men i min ålder har man som tur är en viss
självkännedom. Visserligen har vi nu sålt vår båt, men enbart av det skälet att vi
köpt en annan. Så nu är projekten igång igen. Några ”smärre” justeringar och
ombyggnader måste göras – sådant som brukar kallas standardutveckling.
Men vi båtmänniskor är inte bara speciella. Vi har också ett eget språk. Jag har
så gott det går försökt följa uttagningsseglingarna inför Americas Cup. De stora
segelbåtarna kallas där för ”lådor”. Masten heter ”stubben” och att segla heter
”stå på”. Uttrycket ”sneseglare” kommer från att båten lutar och det är därför
besättningen sätter sig på relingen. Sitter man länge på relingen så får man
”babianhäck”. Seglarnas bakdel blir röd som ett babianarsle. Gör segelbåten bra
fart så heter det att hon har ”bra släpp i aktern”!!! Ja detta var några av de
uttryck jag gärna vill dela med mig inför kommande båtsäsong.
Men innan säsongen börjar på allvar skall vi i TBS ha årsmöte. Närmare bestämt
den 25 mars. Välkomna då.
Claes Löfgren
www.tbs.cc
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Lite om elsäkerhet på Varvet och bryggorna
båt grannen startar motorn eller
börjar vaska av sin båt.
Alla elverktyg som används ska vara
godkända för utomhusbruk
(bubbelisolerade eller med jordad
kontakt). Om värmare används för
tillfälligt bruk måste det vara typ
bilvärmare (strålkaminer får under
inga omständigheter användas).
Behöver vi använda el utöver
vårrustningsarbeten för att t ex. göra
reparationer eller ladda batterier
måste tillståndsbricka sättas på
elkabel och den kan fås av
hamnkaptenen eller varvschefen.
Vid användning av el utöver
rustningsarbeten skall en avgift
betalas, beräknat på
kilowattförbrukning gånger 1
krona/kilowatten. Båtägaren svarar
själv för att rätt avgift beräknas och
betalas till TBS`s postgiro 87125-1
Elen på bryggorna är tänkt för
tillfällig användning, det finns
varken tillräckligt med uttag eller
tillräckligt med ström för att alla
skall kunna ha el veckovis i båtarna.
Slutligen är det bestämt att vakt och
funktionärer skall, om elkablarna
inte är märkta, dra ur dem, om
båtägaren inte finns vid båten.

När vi nu kommit en bit på väg med
elsäkerheten både på Storängen och i
Vissvass kan det vara på plats med
lite information om vilka
bestämmelser och TBS-regler som
gäller.
Till de nya elstolparna kommer att
finnas nycklar som vi kan köpa till
självkostnadspris. Vi kommer att
kunna vända oss till Mats Beijbom
om vi vill ha en nyckel. Det finns
också en gemensam nyckel i
vaktstugan.
Utbyte av el/belysningsstolpar sker
på grund av att dom fallit för
åldersstrecket och de går inte att på
ett säkert sätt renovera. Då säger
bestämmelserna att vi skall byta ut
till europadon (blå kontakter) och
jordfelsbrytare på varje grupp.
Bestämmelserna säger också att alla
eluttag som sitter under 1,8 m skall
vara låsta i alla lägen, även när sladd
är inkopplad. Det har med
barnsäkerhet att göra. På varvet är vi
klara med de anmärkningar vi fick
vid el-besiktningen för ett par år
sedan. Som alla nog har sett så har vi
nu bytt ut elskåpen till täta skåp med
ordentliga dörrar och
automatsäkringar plus
jordfelsbrytare. För att dessa inte ska
förstöras av väder och vind så ska vi
alltid stänga dörren, för vem vet när
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Ruffhäxornas kokbok
Här kommer ett recept på en härligt fräsch förrätt.
Exotisk sallad beräknad för 4 personer
4 – 5 hg oskalade räkor
2 mango
2 avocado
Dressing:
1 dl olja (inte oliv)
1 tsk ljus fransk senap
1 msk vitvinsvinäger
1 msk citronhonung
1 tsk riven ingefära
gräslök, ca ¼ dl hackad
salladsgroddar
Lägg upp mango- och avocadoskivor på fyra tallrikar.
Rensa räkorna och lägg dem över.ppa
Blanda dressingen, häll den över räkorna och ta sist med
salladsgroddar.

www.tbs.cc
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De gamla industrierna i Tyresö

Har du tänkt på vad
det är för symboler i
Tyresös kommunvapen och därmed
även i TBS egen
flagga? På ett
diagonalt bälte finner
du tre vattenhjul och
uppe till vänster
släkten Oxenstiernas
vapen, ett oxhuvud.
Vem anar att idyllen vid vad man brukar kalla ”sjösystemet” var Sveriges
största industri-koncentration för några hundra år sedan, men så var det faktiskt.
Hjulen symboliserar industrierna vid Gammelström, Nyfors och Follbrinken.
Enkla dammluckor och rännor av trä och sten ledde vattnet över otaliga
vattenhjul. Det är dem vi minns via vapenskölden idag, annars är det inte många
rester vi har kvar. Låt oss titta tillbaka lite!
Redan på Gustav Vasas tid på 1500-talet växte
det upp betydande industrier. Vid Nyfors anlades
en smedja där man tillverkade främst ankar-kätting
och kanoner. Gustav Vasa är ju mest känd för sin
planeringsförmåga. Han anses ju ha byggt upp den
svenska byråkratin (i positiv bemärkelse) Mindre
uppmärksammat är att han rustade Sveriges
krigsflotta till sannolikt den starkaste i världen på
sin tid.
Då gick det åt både kanoner och ankarkätting. Många kanoner var krigsbyte
eller inköptes utifrån men ett betydande kanonsmide ägde rum just vid Nyfors i
vårt fredliga Tyresö. Man drev för övrigt även en krutkvarn för tillverkning av
svartkrut vid Nyfors.
Man anlade också en såg vid Follbrinken och den revs inte förrän på 1950talet. Övriga industrier vid forsarna utgjordes av valsverk, förövrigt Sveriges
första, såg och kopparhammare.
Tyresö slott och kyrka uppfördes av Gabriel Oxenstierna, bror till Axel
Oxenstierna. Hans änka hette Maria Sofia de la Gardie och det var en mycket
driftig kvinna. Hon drev i över femtio år Sveriges största industriverksamhet
kring våra forsar, med vattnet som drivkraft.
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I Follbrinken fanns klädes-industrier (man gjorde alltså kläde, ej kläder),
oljeslageri och såpsjuderi. Vid Uddby anlades mjölkvarn, sågverk och
pappersbruk och vid Nyfors fanns klädesvalkar, kopparhammare och en
sämskmakarstamp. Tänk vilket liv och sådan aktivitet det var vid dessa nu så
idylliska bäckar!
På 1700-talet anlades Wättinge Pappersbruk och därför kom Nyfors att kallas
Wättinge under lång tid. Lumpen till papperstillvekninbgen maldes i
Holländarkvarn. Då man kör mot Vissvass och har tröskeln mot Fatbursjön på
höger hand kommer man till ett mycket gammalt fint hus. Det är Holländartorp
och är i varje fall till det yttre väl bevarat. Man vet inte riktigt varifrån namnet
kommer men man tror att det har bebotts av inflyttade holländare som deltagit i
uppbyggnad eller drift av någon av industrierna – kanske Holländarkvarn?
Andra verksamheter som Maria de la Gardie drev var väveri, sillfiske, jordbruk,
skeppsvarv och krogar, men de hade ingen anknytning till våra forsar Hon dog
utfattig efter förlorade processer, fartyugsförlisningar och andra bekymmer men
visst har hon betytt mycket för sin samtid. Hård var hon dock och hon drev sina
arrendatorer och arbetare hänsynslöst, berättas det. Tyresös utsjöfiskeplats var
för övrigt Huvudskär som då tillhörde Tyresö. Om hur livet kunde gå till där ute
kanske jag återkommer i ett annat nummer av TBS-nytt.
På 1800-talet kom ångan in i bilden och den otillräckliga och opålitliga
vattenkraften slogs ut. Industrierna flydde Tyresö. Här och var minner en
stengrund om gångna tider, men det mesta är försvunnet. Vid Nyfors finns dock
den gamla disponentbostaden ännu kvar. Det är väl underhållet och bebott.
Vår medlem David Bracken har illustrerat hur det hela anses ha sett ut och
sedan får vi låta fantasin spela.

Den här artikeln var införd i TBS-nytt Nr 1/1982 och ingår i vår serie
återblickar på mina gamla historiska artiklar.
Gunnar Berndtson
www.tbs.cc
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Lite annat pyssel blir det också under
vintern. Våra bryggor skall ses över
och i vissa fall göras om. De är femton
år och har till vissa delar ruttnat. Till
detta tämligen omfattande jobb
kommer flera av er att kallas så
småningom.

Vintervarv 2003
Det är lugnt och stilla på varvet. De
värsta vindarna har dragit förbi och
vattnet har stigit. En och annan
presenning har gått sönder och behöver
bytas ut eller i vart fall repareras.
Därmed inte sagt att all verksamhet på
varvet ligger nere. Nej då.
Varvsfuktionärerna har haft sitt
planeringsmöte inför vårens arbeten.
Det är som vanligt mycket på gång.
Slamkrypare nr 2 (den från 1993) skall
den här våren få samma genomgång
som Ettan fick förra året: renoverade
drivmotorer, hydraulpump, nya slangar
och ny fräsch olja och en allmän
uppsnyggning. Vi börjar bli duktiga på
att fixa med slamkryparna och det
gynnar TBS´s ekonomi. Att göra en
helt vanlig översyn, byta några
kopplingar och fixa en läckande tank
tar tillverkaren i Öregrund enligt ett
rykte minst 125 000 kr för. Det var
offertpriset till en annan båtklubb lite
söderut som också använder Slammis
enligt en av våra medlemmar.
Överhuvudtaget så gör vi en
livstidförlängning på Slamkryparna och
hoppas att vi på så sätt skall kunna köra
dem i varje fall tekniskt i 10 år till.
Under hösten har båda maskinerna
genomgått ultraljudstest av godset och
virvelströmsmätning av alla synliga
svetsar och man har inte funnit några
katastrofala problem snarare tvärtom i
det att ingen av vagnar hade grava
rostangrepp eller sprickbildningar. Den
djupaste kratern som man hittade var 1
mm. Vi kommer även i år att
rostskyddsbehandla vagnarna inne i
balkarna med vår självkonstruerade
rostskyddsutrustning.
www.tbs.cc

Ännu har inte några stölder eller annan
skadegörelse rapporterats och väl är
det. Däremot finns det flera båtägare
som använder el under vintern i stor
utsträckning. Det är inte tillåtet att
förbruka el under vintersäsongen annat
än för sedvanligt rustningsarbete. Alla
el-sladdar som inte har tillstånd vid
stickproppen i el-stolpen dras ur av
varvsfunktionärerna och vid upprepade
missbruk klipper vi av kabeln.
Elförbrukningen på varvet uppgår till
ca 60 000 kr per år, motsvarande ca
170 kr per båt, och då har vi ändå
dubbeltariff och fasta prisavtal.
Gör ett besök på varvet och titta till din
båt och kanske grannens också och
dröm dig ut på fjärdarna och till de
lugna vikarna. Det blir en sommar i år
också och med lite tur kan den bli
åtminstone nästan lika fin som förra
årets var.
8

Om du kommer ner en onsdagskväll så
arbetar vi i verkstaden mellan 18.00
och 21.00. Kom in och titta på vad vi
gör eller ställ frågor. Kaffet är nästan
alltid på. Du är varmt välkommen!

klubb, riksförening, regionalförbund,
lokalklubb.
I klubbhamn bör dock i den
klubben registrerad båt föra klubbens
flagga ensam eller överst av olika
föreningasflaggor oavsett ovanstående.
Vid färd i utländska vatten kan
värdlandets nationsflagga föras såsom
destinationsflagga. Den föres då under
styrbords vantspridare. Destinationsflagga hissas tidigast det dygn båten
lämnar sista hamn i hemlandet för att
gå direkt till hamn i utlandet. Den förs
ej längre än t o m första dagen i
hemlandet.
När destinationsflagga (även kallad
artighets-flagga) föres hissas föreningsoch igenkännings-flaggor m m, som
normalt
föres
under
styrbords
vantspridare i stället under babords
vantspridare.
Destinationsflagga
förs
alltid
ensam och hissas och halas samtidigt
med den egna nationsflaggan.
Det slarvas ganska ofta med
nationsflaggans nedtagning på kvällen.
Även om våra nuvarande flagglag är
mycket tolerant bör man söka följa
reglerna, alltså upp klockan 0800 och
ned klockan 2100 eller vid solens
nedgång. För oss är det ju bara
sommartid som är aktuell. Att ha
svenska flaggan najad till akterstaget
dygnet runt är sålunda inte att
rekommendera!
Stor flaggning innebär att man
hissar signalstället. Man börjar med
AB1CD2 osv med A i stäven.
Flaggspel är något helt annat,
nämligen den stång som de flesta har
flaggan på i aktern på båten.
GuBe

Göran Berger
Varvschef

Hur hissar man sina
klubbvimplar?

D

et råder en viss förbistring om
hur man skall hissa sina vimplar
i riggen. Framför allt är det ju
seglarna som är glada i att hissa
många vimplar, men i vilken ordning?
Svenska Kryssarklubben har regler
för hur man gör och som dessa blivit
normgivande och dessutom verkar
väldigt vettiga skall vi återge dessa
regler. För motorbåt gäller standert
som är en vimpel med proportionerna
2:3, alltså en ganska trubbig vimpel.
Standerten förs på stortoppen. På båt
utan mast föres standerten på gösstake i
förstäven. Standerten får föras vid alla
tider på dygnet. Den föres ej under
vantspridning eller utefter vant och får
ej användas vid flaggning iland.
Föreningsflaggan
förs
under
styrbords vant-spridare eller, om
vantspridare saknas, utefter styrbords
vant med fäste ca ¼ av dess längd
uppifrån räknat. Flaggan får föras
under alla tider på dygnet.
Om båt är registrerad i flera föreningar
förs under samma vantspridare
respektive samma vant flaggor och
standertar i följande ordning: Kunglig

www.tbs.cc
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Segla på onsdagar

VI

VILL HA FLER ”ONSDAGSSEGLARE”!
Undrar du vad som händer i Vissvassviken på onsdagskvällar?

Kom och var med på våra onsdagsseglin gar !
Vi seglar, stressar av , glömmer jobb och vardagsbekymmer under enkla tävlingsformer. Du vill
väl vara med!?
Det är en enkel och trevlig klubbtävling runt Skomakarskeppet och Koppholmen (ca. 6 n.m.)
Första start 18.30 för Lys —1.09 (förberedelseskott 18.25), andra start 18.35 för Lys 1.10 —.
Enkla styrbord—babords regler gäller. (”Vinden in i höger öra, då är det bara att tuta och köra”)
Efteråt blir det prisutdelning och ärtsoppa i klubbstugan + råd och tips och bortförklaringar i
gemytligt sällskap.
Kostnad 30 kr (inkl. ärtsoppa)/ båt. Första gången gratis!
(TBS anordnar på våren, ÅBS på hösten)
Vi hoppas attalla ska känna sigvälkomna!
Seglingskommittén
Karta på banan.

P.S. Det går även bra att mjukstarta genom att följa med på annan
deltagande båt. Ring gärna så berättar vi mer;
Conny Sparrwardt 770 03 44
Caroline Frank 27 96 70

1

www.tbs.cc

10

Båtgarage
Roy Gripsborn arbetar för närvarande intensivt med att rita och söka byggnadslov för
att Sällskapet ska kunna erbjuda medlemmarna möjlighet till båtgarage. En annan
anledning är också att det kommer att bli betydligt trevligare att från utsidan beskåda
vår uppläggningsplats vi Storängen.

Ovan TBS fasad mot tillfartsvägen. Får vi bygglov kan det se ut som nedan.

www.tbs.cc
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Dessa bilder visar TBS fasad mot åkermarken idag och hur det kan se ut med fasta
båtgarage.

www.tbs.cc
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Roys ritningar på hur båtgaragen kan komma att se ut.

Takstol mellan varje båtplats c/c ca 4,3m Inv mått ca 13m
8m

3m

2m

4,5m
4m

Fri dörröppning och
under I-balk i tak

TBS Storängen
Trollbäckens båtsällskap

Båtgarage för båtar 11- 12 m
Bild för TBS-NYTT
03 01 22

www.tbs.cc
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Roy G

Styrelseförteckning
Om du vill ge beröm eller komma med något förbättringsförslag ringer du någon av
nedanstående gubbar:
Funktion

Namn

Telefonnr.

Ordförande

Claes Löfgren

712 58 87

Varvschef och vice ordförande

Göran Berger

712 67 56

Sekreterare

Kenneth Johansson

712 81 33

Klubbmästare

Totte Kahn

798 94 95

Kassör

Lennart Lundgren

712 86 07

Intendent

Erik Jönsson

712 44 84

Hamnkapten

Gunnar Berndtsson

712 15 42

Ordförande seglingskommittén Arne Veski

712 36 61

Mark & byggnadsansvarig

Roy Gripsborn

448 66 64

Vice varvschef

Bo Sjöstrand

712 59 77

Vice hamnkapten

Reijo Kujala

742 06 17

Ordinarie ledamot

Klas-Göran Klasson

776 10 39

Redaktör TBS-nytt

Hans Eriksson

742 30 96

Redaktion för TBS-nytt
Hans Eriksson 08-742 30 96 mail-adress: hans.erikssson@oss.teleca.se
Ulla Eriksson 08-742 30 96
Gunilla Löfgren 08- 712 58 87
Gunnar Berndtsson 08- 712 15 42
Vi ser fram mot dina bidrag.

www.tbs.cc
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TBS Kalender 2003
Månad

Dag

Aktivitet

Mars

25

Årsmöte, kl. 19.00 Tyresö Gymnasium

April

Sjösättning påbörjas

Maj

14
23
24

Onsdagsseglingarna börjar i TBS regi
Säsongsinvigning i Vissvass
Vissvasstrasslet ÅVA är arrangör

Juni

7
13-14

Pingstsegling
Sommarnatt

Aug

6
22-24
23

Onsdagsseglingarna fortsätter i ÅVAs regi
Kräftor i Vissvass
Kräftköret

September 13
25-28
November 18
22

www.tbs.cc

Jungfrutriangeln med klubbmästerskap
Upptagningarna börjar
Ålandrace
Höstmöte
Höstfest
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Tyresö i januari 2003

Härmed kallas Trollbäckens Båtsällskaps medlemmar till
ordinarie årsmöte.
Dag: Tisdagen den 25 mars 2003.
Tid: Kl 19.00
Plats: Tyresö Gymnasium, samlingssal P II.
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Frågan om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för 2002.
7. Revisorernas berättelse för 2002.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2002.
9. Val av ordförande.
10. Val av övriga styrelseledamöter.
11. Val av revisorer och två suppleanter.
12. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande.
13. Förslag från styrelsen.
14. Förslag från sällskapets medlemmar.
15. Övriga frågor.
Medlemmar som har förslag vilka skall behandlas av årsmötet, skall skriftligen,
senast den 1mars 2003, ha insänt dessa till styrelsen. Adress:
Trollbäckens Båtsällskap, Box 2072, 135 02 Tyresö.
Välkomna till årsmötet 2003!
Styrelsen

Bokslut, revisorernas och kommittéernas berättelser finns tillgängliga en
vecka före årsmötet i klubbstugan på varvet.

www.tbs.cc

16

