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Roy Gripsborn har som utbyggnadsansvarig för varvet spelat en avgörande roll 
för att TBS nu har denna fina anläggning. Utan hans entusiasm, konstruktiva 
idéer och inte minst hans egna praktiska arbetsinsatser hade projektet inte 
kunnat realiseras. Därför säger jag ett stort tack till dig Roy för allt du gjort för 
varvet. Och för vad du kommer att göra ! Roy håller nämligen också i trådarna 
för den nya klubbstugan. 
Men Roy har haft hjälp av ett stort antal personer. Några av dessa finns 
omnämnda i hans redogörelse för varvets tillkomst och utveckling fram till nu. 
Utöver dessa namngivna personer finns många, många andra som också på olika 
sätt aktivt bidragit till utvecklingen. Självklart vill jag på hela TBS vägnar tacka 
också er. 
Jag har som f d  mångårig kassör i TBS följt arbetet med varvets tillblivelse på 
nära håll. Men när jag nu läser Roy´s redogörelse kan jag ändå inte låta bli att bli 
imponerad över av vad vi med gemensamma krafter åstadkommit. Ekonomin 
har många gånger tänjts till bristningsgränsen och den har begränsat vad vi 
kunnat klara av. Men gemensamt har vi kunnat lösa uppkomna svårigheter och 
hittat lösningar. Och vi som tillhört styrelsen har känt ett stort stöd bland 
medlemmarna som stött och uppmuntrat oss att arbeta vidare. Det är min 
förhoppning att ni också framgent skall kunna lita på och stödja styrelsen. 
När jag skriver dessa rader har vi just haft det årligen återkommande höstmötet. 
Vi har beslutat om handlingsprogram och budget för år 2005. Budgeten bygger 
på oförändrade avgifter så när som på att vissa straffavgifter höjts. Syftet är att 
ännu kraftigare än tidigare markera att det är viktigt att alla följer våra 
ordningsregler. Det gäller särskilt utnyttjande av andras båtplatser i samband 
med upptagning och iläggning på varvet och genomförande av tilldelade 
vaktpass. Tala med våra funktionärer om tillfälliga båtplatser och försök själv 
vid behov  att byta vaktpass med annan medlem. 
Pengar till verksamheten tar vi gärna emot som frivilliga gåvor. Alla som vill 
vara med och sponsra vår nya klubbstuga med minst 500 kr kommer att få sitt 
namn på en sponsringstavla. Det går också bra med frivilliga lån!  Ta bara 
kontakt med mig eller vår kassör Bjare Falch. 
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Det finns mycket att minnas när man ser tillbaka på de 20 år som TBS varv har 
funnits. Det har varit mycket blod, svett och tårar under de gångna åren. Saker 
som har gått sönder när det varit minst olämpligt. Dem har vi glömt. 

Däremot kommer vi ihåg många roliga episoder som vi varvsfunktionärer 
fortfarande skrattar åt, som den gången som TBS hade köpt en jättelik 
mobilkran på Ljusterö. Kranen som knappast var i trafikdugligt skick och 
absolut inte klarat en kontrollbesiktning, skulle vi några stycken köra till varvet 
på landsvägarna. För att vara säkra på att inte fastna i någon poliskontroll tog vi 
med oss vicechefen för dåvarande länstrafikgruppen. Han skulle vara gisslan om 
något hände. Mellan Ljusterö och fastlandet är det som bekant färjeförbindelse 
och för att vara säkra på att få komma med valde vi den sista färjan för kvällen. 
Vi kom till färjan om där uppstod första problemet. Vad vägde kranbilen, 
klarade färjan lasten för vi hade två följebilar också, en lastbil med tillbehör till 
kranbilen och min person bil som hade transporterat oss till Ljusterö. Efter en 
del diskussioner fick vi lasta på och ställa fordonen så att färjan fick balans. När 
vi väl kom iland på fastlandet började resan mot Storängen. Det mesta gick nog 
på Guds försyn. Lastbilen med tillbehör saknade värme så att en gång i 
halvtimmen var vi tvungna att byta chaufför på den för att tina upp honom i 
personbilen. När vi väl fått fart på kranbilen som väl gick i ca 40 km/tim så gick 
det riktigt skapligt mot Tyresö. I nedförsbackarna stod eldslågorna som en kvast 
ur avgasröret på kranbilen och den kom upp i den aktningsvärda hastigheten av 
70 km. När vi så småningom kom till Roslagstull, har polisen upprättat värsta 
kontrollplatsen och vi såg framför oss, trots gisslan, att nu var nog resan slut. 
Men icke, de gav oss inte en blick när vi passerade med en och annan 
avgassmäll som salut. Vi fortsatte hemåt och vid Hökarängen var det dags igen 
för en ny kontroll men inte heller där fick vi några problem. I Älta visade det sig 
att vår kranbil var för hög för att komma under motorvägen och då blev det till 
att chansa på att ta motorvägen till Varvet. 

Även detta gick utan problem och så småningom tog denna vidunderliga resa 
slut. Det här var en episod som vi som varit med på varvet från början, minns 
väl.  

Det finns massor av annat att komma ihåg och mycket får vi läsa om i Roys 
historik.   
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I år har vi kunnat fira varvets 20-årjubeleum och jag tar mig för att skriva ner 
mina minnen som utbyggnadsansvarig under dessa år innan minnet skrumpnar 
allt för mycket. När det gäller namn, så är minnet skralt sen länge, så det är nog 
nödvändigt att be om överseende med alla de många som deltagit i 
uppbyggnaden men som jag missar att nämna. När det gäller årtal, är minnet lika 
dåligt, men här har jag förnämlig hjälp av alla gamla nummer av TBS-nytt och 
annan dokumentation som jag samlat. Så till historiken. 
Under sällskapets första tid fick vi alla söka upptagning var vi kunde, för TBS 
saknade mark och utrustning för vinteruppläggning. Försök gjordes att via 
kommunen få arrendera mark, men inget hände. Få markområden var möjliga att 
använda. Vi behövde minst 20000 m² för att ta upp ca 300 båtar. Detta var 
minimum för att få ekonomi på en rationell verksamhet. Den enda mark som var 
möjlig var den åker vi nu äger, men den arrenderades av kommunens ende 
bonde som då var en stark man i kommunledningen. Så frågan hade gått i stå. 
Men marken ägdes av Stockholm stad och förvaltades av dess Fastighetskontor. 
Fastighetskontoret var också min arbetsplats då, så de tjänstemän som svarade 
för förvaltningen av de eftertraktade kvadratmetrarna var kända för mej. Jag 
ställde frågan till styrelsen om jag fick ta upp en förhandling direkt med 
Stockholm och gå förbi Tyresö Kommun. Det fick jag och gjorde så omgående. 

Vi hade tur. Ekonomin i Stockholm var ansträngd redan då. Jordbruksarrendet 
med bonden gav inte mycket, i jämförelse med vad vi skulle ge, så vår framstöt 
möttes av stor välvilja. Tur var också att det var bara en månad till det datum 
som befintligt arrendeavtal med bonden skulle omförhandlas. Allt resulterade i 
att vår advokat Jan Lundberg kopplades in och vi fick ett eget arrendeavtal och 
den önskade marken att bygga upp varvet på. 

Jag blev tidigt inkopplad på planeringen av varvet. Tillsammans med Kåre 
Frändh m fl. gjorde vi markundersökningar. Då fann vi att det enda stället vid 
vår strand som berggrunden ligger på rimligt djup, ca 3m ner, är där vi nu har 
krankajen.  Nu kommer också en för mej då okänd klubbkompis, Bosse 
Sjöstrand, och berättar att han hade en lämplig mobilkran på spets. Och den blev 
den första maskinen som införskaffades. En kran för stridsvagnsbärgning som 
varit med om invasionen  vid  Normandie. Den gjorde sedan god tjänst i många 
år. Att Bosse, efter detta, för mej och andra är allt annat än okänd vet väl alla. 
Hösten 83, lämnade vi in bygglovsansökan för varvet. 
 

������nUHW�Gn�YDUYHW�E|UMDGH�E\JJDV�XSS�
På våren fick vi bygglovet beviljat och vid ett extra allmänt möte den 11 april 
beslöt vi att starta arbetet. Planen gick ut på att vi till hösten skulle ta upp ca 100 
båtar. För intäkterna av detta och ett lån på 2000 kronor var från medlemmarna 
skulle vi fylla upp nödvändig mark,  körvägar och bygga krankajen.  
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Vid mötet 
visade jag 
den här 
OH-
bilden 
som 
idéskiss.  
 
 
 
 
 
 

 
 

För de som visste hur området såg ut, föreföll det nog som vågat. Mellan den 
plöjda åkern och vattnet låg ca 50 m vass. Den rekognoserade bergknallen låg ca 
10 m ut i vassen. Hela 2/3 av vassen var gångbar vid normalvatten vilket gjorde 
att vi kunde arbeta där ute. Men var i vassen skulle vi placera kajen? Då tyckte 
vi att det verkade för mycket att muddra utanför kajen om vi byggde den vid 
bergknallen. Ca 40 meter skulle behöva grävas ur.  Vi rådfrågade markexperter 
och fick rådet: Lägg upp en stor hög med sprängsten, storsten och stora 
stenblock som får ligga till hösten.  De stora och vassa stenblocken kommer att 
under sommaren skära igenom vassrotstäcket och sjunka ner, och på den 
nersjunkna stenhögen kan ni bygga kajen. Så lade vi upp en jättehög så långt ut 
vi kunde köra.  

Tidigare hade Kåre ombesörjt att vi fått den första körvägen uppfylld ner till 
kajområdet.  Senare fixade han ritningar och fick mastkranen tillverkad. Det 
första provisoriska mastskjulet byggdes, dock utan tak den första vintern. Vi 
lade presenningar över. Hela sommaren tog vi emot tegelfyllning som vi fyllde 
upp marken med. Nuvarande klubbhuset, av tre byggbaracker, kom på plats 
under sommaren. Vem fixade dessa? 

Bosse nosade upp en mobilkran till; den gula Colesen. Vi gav 30 000 kr för den. 
Vi sa då att om den bara håller 3 år så är det billigare än om vi hyr in kranar vid 
sjösättningar och upptagningar, men den är fortfarande i användning. Många är 
dock de arbetstimmar som Bosse själv och med sitt maskingäng lagt ner på den 
genom åren.  
Så kom sensommaren och vi började med kajbygget. Den stora högen med 
sprängsten som skulle skära igenom vassbädden låg som vi lagt upp den.. 
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Vi drog då slutsatsen att lerbotten är mycket fastare än vi antagit och beslöt att  
bygga kajen en bit utanför det fasta berget. 
 
Den första kajen som vi 
byggde hade stålsponten ca 
3m ner under blivande botten i 
hamnbassängen och vi trodde 
att vi fått tillräckligt mothåll i 
botten. När den här kajen var 
klar, kände vi oss mycket 
nöjda. 
 
�
�

Så här såg kajen ut 
där den stod mitt ut i 
vassen. 
En hel månad kvar 
till upptagningarna, 
och  bara�
muddringen med 
slängskopan kvar. 
Bilderna är mina 
OH-bilder från 
föredrag-ningen på 
höstmötet. 
 

Klockan 11 ringer min telefon på jobbet och en skärrad röst är i andra änden. 
Kajen har rasat!  Du måste komma hit! När dom hade grävt upp i yttre 
vasskanten, flöt stora delar av vassen innanför ut och tog våran fina kaj med sig. 
Jag kom ner till varvet och bevittnade eländet.  
 
Vem var Du som 
ringde? De jag 
frågat var det inte. 
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Vi hade maskiner i gång som kostade 5000 per dag och maskinförarna väntade 
på besked. Vi måste på stående fot fatta ett avgörande beslut. 

Två möjligheter hade vi. Antingen avbryta allt och ge upp för året, eller gräva ur 
ända in till bergknallen, bärga stålsponten och bygga upp kajen på nytt. Vad  
skulle konsekvenserna för de två alternativen bli?  
Vi hade lovat att ta upp ca 100 båtar. Många hade sagt upp sina tidigare 
upptagningsplatser. Svika dem, kan vi det?  Vilken prestigeförlust. Det skulle 
hämma allt arbete i många år. Vi valde att satsa på det senare alternativet väl 
medvetna om att vi i och med detta skulle spräcka vår budget.  
Maskinparken utökades med en dumper som fraktade bort muddermassorna. 
Grävmaskinen räddade all vår sprängsten och slängskopan grävde upp det som 
behövdes. Sen var det vårt eget jobb som återstod och det blev många sena 
kvällar. Bosse ordnade med ett elverk och strålkastare så att vi fick arbetslyse. 

Nu var det tur att vi hade två kranar. Ingen nådde ut till den raserade kajen. För 
att få rätt dragriktning ställde vi våra kranar en på var sida om bassängen och 
fick ett lodrätt drag genom att dra mot varandra. På så sätt fick vi upp 
stålsponten, Bosse i Colesen och jag i stridsvagnsbärgaren. Så byggde vi en ny 
kaj på bergknallen. 

Framför sponten 
borrade vi ner 
gamla bergborrar 
en halvmeter som 
sedan fick sitta 
kvar som skydd 
mot ytterligare 
ras. Bergmassorna 
fyllde vi upp med 
ner till berget. I 
överkant säkrades 
kajen med grova 
dragjärn till 
sponter som slogs 
ner bakom 
stenhögen. 

 
Vi måste köpa mer makadam  och täcka på nytt de ytor som blev ordenligt 
nersmetade med lera vid muddringen.  
Utan försening var vi klara och tog upp 155 båtar. Det var fler än utlovat vid 
mötet den 11april. 
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Visst förlorade vi en del rent ekonomiskt, men mindre än vi först befarade. 
Merkostnaderna var till större delen för arbeten som ursprungligen skulle göras 
på nästa års budget. Uppskrämda av raset, vågade vi inte ta risker vid den första 
upptagningen. 
 
Om det hade varit svettigt för oss som stått för det praktiska arbetet, så blev det 
nu kassörens, Lennart Lundgren, tur att få det svettigt. Faktura efter faktura kom 
in, som det saknades pengar till. Hur han klarade av det hela kan jag inte 
redogöra för, men han hade minst lika jobbigt som vi i overallerna.  
�
�������DQGUD�nUHW�L�YDUYVE\JJHW��
Den 27 april skulle sjösättningarna börja. Isen låg kvar in i det sista. Vårt 
bekymmer denna första vår var att det var väl grunt i hamnbassängen men också 
vallar av lera där den raserade kajen stod. En muddring skulle kosta 45000 kr, 
pengar som vi inte hade råd med men bättre brödlös än rådlös! Någon fixade en 
stor slampump som vi hängde i kranarmen och sög bort så mycket att det 
klarade sig tills vidare. 

De två förrådsbodarna kom på plats vid klubbstugan och mer markytor 
hårdgjordes. Mastskjulet byggdes ut för ca 170 master men täcktes även 
följande vinter med presenningar. Elskåp kom på plats liksom 
sjövattenledningar. 
�
�
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Upptagningarna 1985 gick bra. 230 båtar togs upp. Dock ramlade den första 
båten på varvet omkull pga. dåligt pallningsmateriel, ett problem som ständigt 
återkommer. Denna höst spolade vi av båtarna med ett högtrycksaggregat som 
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vi fått låna. Vi tog ut 30 kr per båt, pengar som samlades på hög för inköp av ett 
eget högtrycksaggregat. 

Vi hade detta år några vagnar att transportera båtarna på, men många 
förflyttades hängande bakom kranbilen som på detta sätt körde till respektive 
uppställningsplats som vi även gjorde första hösten. En gammal traktor vill jag 
minnas att vi hade detta år, men den var tyvärr väl gammal och omöjlig att få 
fason på. 
 

�������WUHGMH�nUHW�Sn�YDUYHW��
Vintern hade varit svår. Veckan före första sjösättningsdatum låg isen 40 till 50 
cm tjock utanför bryggorna. Med vattenspolning och isbrytning fick 
varvsgänget hamnbassängen isfri, men utanför låg isen tjock. En isfri råk hade 
kraftstationen vid Uddby skapat ända ut till vårt grannskap. Dagen före 
sjösättningen låg dock isen tjock ett hundratal meter mellan råken och 
hamnbassängen. Då bestämde Bosse Sjöstrand att här skall sågas is! Bosse fick 
några djärva gubbar med sig och med motorsåg, båtshakar och en liten båt 
sågades den nödvändiga rännan upp. Efter sjösättningen fick alla den dagen 
flytta båten till Uddbyhamnen som var isfri i råken från kraftstationen. För nya 
medlemmar får jag berätta att vi då hade en mindre sommarhamn inne i 
Uddbyviken. Den hamnen var ursprunget till TBS. 

Göran Bergers ord i TBS-nytt säger att varvet är nästan fullbelagt för vintern 
och att de nya maskinerna fungerat bra. Mitt minne sviker tyvärr vilka maskiner 
det gäller. Men jag tror att vi redan då hade den stora Michigan traktorn och den 
första frontlastaren typ H10. Mitt minne sviker även när det gäller år och 
detaljer som Bosse och hans maskingäng fixat haverier. För allt emellanåt har 
kranar eller traktorer pajat, även mitt under sjösättning eller upptagning. Så 
åtskilliga är de dagar och nätter som det gänget legat under eller krupit in i våra 
gamla monsters maskinrum och lagat eller t.o.m. nytillverkat delar som 
havererat. Den här meningen kan jag kopiera och lägga in i nästan alla 
årsberättelser framöver. 
 

�����WRP������
För de här åren har jag inga speciella minnen och inte heller är TBS-NYTT 
speciellt meddelsam.  Telefonledningen över området blev flyttad till nuvarande 
sträckning, men vilket år? Televerket gjorde det utan att ta betalt av oss. 

Gunnar Sjöstedt, en gammal trotjänare, var ”bodtomte” för klubbhuset. Han 
arrangerade f.o.m. hösten 86 måndagsträffar i klubbhuset då frivilliga fikade  
och under trevliga former arbetade på huset  för att få inredningen färdig.  

Under 1987 hade maskingänget båda traktorerna uppe på gymnasiets 
fordonsavd för större reparationer. Vid stränderna byggs förtöjningskajer innan 
isen gick bort. Men lite sent, isen brast under mej och jag stod till midjan i 
issörjan. Tänk- det minns jag väl! 
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Sjösättningarna och upptagningar gick bra utan allvarliga incidenter. Nu hade vi 
fått upptagningsrutinerna väl intrimmade. Det som då gällde var; 
stridsvagnbärgaren på kajen lyfter upp eller ner mellan sjön och vagnarna, 
traktorerna drar vagnarna och colesen lyfter uppe på planen.  
 
Motorn till Michigantraktorn lade dock av i slutet av upptagningarna, så den 
blev åter transporterad till gymnasiet. Motorn gick inte att laga, så traktorn fick 
en ny begagnad dito.  

���� får Bosse nys om en bra gammal mobilkran ute på Ljusterö som är till 
salu. Det var en amerikansk fackverkskran, märke ”North Western”, helt 
mekanisk med wiretrummor drivna från en stor diselmotor. Den användes ute på 
Ljusterö varv och hade inte varit ute på vägarna på många år, men nu var det 
dags. Transportkörningen hem med den från Ljusterö är värd ett eget kapitel, 
men den berättelsen låter jag Bosse själv stå för när/om han skriver sina 
memoarer. De två kranarna som varit med från början går bra men 
stridsvagnsbärgaren, blåkranen kallad, får nu tjänstgöra på planen och lyfta de 
mindre båtarna. En bra ordning; en kran på kajen och två på planen. 
 

������
Det här året firar klubben sitt 20-årsjubileum från begynnelsen i Uddbyhamnen. 
Varvet är då inne på sitt sjunde år och styrelsen började diskutera framtida 
förändringar. Ekonomin tillåter att vi kan investera i annat än det billigaste för 
stunden. Det viktigaste var upptagningen av båtar. Vårt system men tunga 
kranar, vagnar och traktorer var ur underhållssynpunkt mycket arbetskrävande. 
Maskinerna var ju nästan utrangerade när vi köpt dem. Vi bestämde att vi skulle 
inventera marknaden. Målet var att inom fem till tio år ha ett nytt och  bättre 
system i drift.  

Den stora högen med muddermassor som vi lagt upp, var nu avvattnad och fast. 
Den låg till större delen i vassen utanför vårt område. I vårt första avtal ingick 
endast 50 m strand vilket vi nu hade stort behov av att få utökat. Jag tog då 
kontakt med mina kollegor på fastighetskontoret och förhandlade om en 
utökning av stranden. Vi fick då utan vidare formaliteter utöka med den mark vi 
kunde skapa med muddermassorna i vassområdet. 

Den mark som vi nu kunde tillskapa skulle inte få någon stenfyllning. På leran 
skulle vi lägga fiberduk och avjämningsgrus. Jag lade fram förslaget att här 
bygga nytt mastskjul. Det första var ett provisorium som dock fungerade väl, 
men den mark som det stod på var bättre att nyttja för båtuppställning. I 
förslaget ingick också att flytta mastkranen till den plats den nu har så att vi fick 
bort all masthantering från området vid krankajen. 
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Gunnar Sjöstedt 
arrangerade en 
”båtbitbytardag
” vid varvet. Ett 
uppskattat 
arrangemang 
med mycket till 
försäljning och 
många 
besökare. 
Gunnar hade 
skaffat en 
kokvagn från 
det militära. 
Tyresö lottakår 
bjöd på 
ärtsoppa och 
scouterna stod 
för 
pannkakorna. 
 

�����
Ute i Vissvass hade Gunnar Berndtson anlitat en listig muddermaskin från 
Hudiksvall för strandrensning. När den var klar i Vissvass fick vi hjälp med att 
fördjupa hamnbassängen vid varvet och skapa lutningen på bottenbädden där 
den nya slipen skulle läggas ut. Sedan engagerade vi Lasse Olsson med sin 
grävmaskin som planerade ut lerhögen och gjorde den nya marken användbar. 
Lasse är fortfarande klubbmedlem men är nu utan båt. Han har hjälpt oss många 
gånger sen dess, och vi har även denna sommar fått hans hjälp. 

Blåkranen, stridsvagnsbärgaren, vill maskingänget ersätta. Bosse nosar upp den 
röda Colesen som vi fortfarande har i drift. Den var mycket modernare än de 
övriga kranarna med sin hydraularm. Vi fick den förhållandevis billigt pga. ett 
fel i drivningen. Maskingänget med assistans av gymnasiets fordonsavdelning 
nytillverkade delar och så var det fixat.  
På höstmötet visade jag bilder på en båtvagn som var under utveckling vid 
Tullinge teknik AB. Jag tog bilderna vid en båtklubb vid Tullingesjön som 
använde en av de första vagnarna i utvecklingen. För att göra en lång historia 
kort; det blev den vagnen, senare kallad ”Slamkryparen” som blev stommen i 
vårt nya upptagningssystem. Kontrakt skrevs för leverans till sjösättningarna 
kommande vår.  

De medlemslån vi tog 1984 –85 betalade vi åter detta år. 
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På mässan ”Allt för sjön” den våren visades ”vår vagn” för mässbesökarna. 
Leveransen blev av någon orsak sen, men kom likväl i drift under sjösättningen. 
Någon slip hade vi ännu inte. Kranen på kajen lyfte båtarna mellan 
Slamkryparen och vattnet och fick så göra tills slipen blev byggd.  

Det här året var nog vår museala maskinpark som störst. Vi hade fyra 
mobilkranar, tre traktorer, tre VW-pickupper och fem båtvagnar. Med 
slamkryparens ankomst kunde vi nu börja att göra oss av med maskiner som 
blev överflödiga och därmed slippa mycket underhållsarbete.  

Ute i Vissvass slår bojpontonen runt vid arbeten med bojstenar.  
 

�����
Slipen byggs. Sliprännan grävs och spontas med Lasse Olsson i sin grävmaskin 
och jag kravlande bland sten och lera för att styra sponten rätt.  
Till slipens körbana hade vi köpt fabriksnya stålspont. Dem lade vi upp bredvid 
sliprännan och svetsade dem samman till den körbana som slamkryparnas hjul 
skulle gå i. Med två kranar lyftes så hela konstruktionen på plats i sliprännan 
och flytbryggan lades ut på sidan om. Slamkrypare nr 2 levereras och så har vi 
det nya upptagningssystemet men vi har mycket att lära innan allt är intrimmat. 

Det nya systemet krävde att vaggor och annan uppallningsmateriel anpassades 
till Slamkryparna. Detta gäller fortfarande. För detta tog jag fram skriftliga 
anvisningar, som fortfarande finns tillgängliga i klubbhuset. 

Gunnar Berndtson kommer med två cisterner till varvet och vill få en bojbåt 
byggd. 
 

9L�E\JJHU�ERMEnWHQ. 
För arbeten med bojstenar 
mm. vid varvet och ute i 
Vissvass hade vi från början 
en bryggdel med en 
stubbrytare som kran. Pga. att 
draget i wiren togs upp i 
toppen av stubbrytaren, och 
att bojpontonen var smal, var 
den mycket instabil. Och på 
vårvintern 1992 gick det illa. 
Hela ekipaget slog runt. Alle 
man hamnade i vattnet och all 
utrustning gick till botten.  
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Gunnar Berndtson som då  var bas där ute kom till varvet med de nyssnämnda 
cisternerna och diskuterade med mej om att bygga en stabil bojponton av dessa.  
Vid Figeholms båtklubb hade han sett hur dom hade byggt ett däck över två 
tankar och på dem satt en gammal hydraulkran.  
Jag skissade då upp ett förslag som Gunnar omedelbart nappade på, och 
förslaget är den utformning som i stort blivit förverkligat.  
Min förslagsskiss våren 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med medlemmar på sin arbetsplikt kom jag att leda arbetet på den nya bojbåten. 
När vi kommit så långt att tankarna var rensade och avskurna i däckshöjd och de 
två skroven hopsvetsade med balkar, hade vi turen att få kvalificerad hjälp. Vi 
fick en arbetslös duktig svetsare som ALU-are. Med hjälp av mina enkla 
ritningar byggde han och ytterligare en ALU-are vidare.  

Efter dem blev det slutliga färdigställandet, mycket ett arbete för mej. Givetvis 
hade jag hjälp av olika gubbar i klubben, men med plåt och svetsarbeten var jag 
tämligen ensam vid den här tiden. Det väsentliga var installationen av 
dieselmotorn, kranen, manöverplatsen och konverteringen av utbordarriggen till 
hydrauldrift. Åke Vilhelmsson, en professionell hydraultekniker i klubben, såg 
till att vi fick hydrauliken att fungera. Senare har bojbåten utrustats vidare med 
linvinschen, ett trefas elverk och hydraulisk styrning. 
 

7LOOEDNV�WLOO�NURQRORJLQ�������
Sjösättning och upptagning sker allt mer med Slamkryparna. Intrimningen av 
det nya systemet går bra. Kranar och traktorer används allt mindre. 

Åter igen står jag vid Lasse Olsons grävmaskin för att den här gången 
grundsätta det större mastskjulet. Vi trycker ner långa trallrälsar, en för var 
bärande stolpe och gjuter en betongklump runt den vid marken. Rälsen i 
ytterraderna går 3-4 m ner i leran för att stabilisera skjulen i sidled. 

Jan Molin som arbetar vid Lindalens snickerifabrik sågade på sin arbetsplikt alla 
de trädelar som stolpar och masthyllor består av. Sedan tog två ALU-are och 
spikade ihop alla stående pelare med hyllor. Skjulet byggdes klart på ett par 
omgångar av arbetsplikt. 
 

�
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Vid säsongsinvigningen 1995 gjorde bojbåten entré ute vid Storängen med 
kanonsalut från arbetsdäck. Arbeten till sjöss i hamnarna går nu lätt och säkert. 
Farliga missöden vid arbeten med bojbåten har vi sluppit. Skeppare på Bojbåten 
är Kalle Ekholm. 
 
Mastskjul nr 2 byggs likt 
det förra.. På bilden syns 
detta bakom/genom 
slamkryparnas garage 
som också börjar 
byggas. 
Den utbytta brygga ett 
från Vissvass byggdes 
om och renoverades 
för att bära 
mastkranen, som 
därmed blev flyttad 
till sin nuvarande 
placering. 

Under upptagningarna på hösten krånglade slamkryparna på något sätt vid i stort 
sett varje arbetspass, enligt Göran Bergers ord i TBS-nytt. Konstruktören, 
Granlind, fick göra många utryckningar för att rädda situationerna. 
 

�����
På vårvintern drabbas vi av stölder. 13 st propellerdrev blev stulna. Troligen ett 
proffsjobb. Även andra stölder i båtarna skedde.  

Under vintern har slamkryparna modifierats med avseende på elektronik och 
hydraulik efter allt krångel och en av dem fick sin motor renoverad. Detta 
förutom allt annat underhållsarbete som lagts ner på kranar och traktorer i år 
som alla andra år. 

Vårt garage färdigställs så långt att underhållsarbeten kan ske inomhus 
kommande vinter. Ett stort och efterlängtat steg i klubbens utveckling.  

Sliprännan av stålspont har lutat något i den yttre änden. Detta har gjort det svårt 
att få båtarna rätt i slamkryparna vid upptagningarna. För att rätta till detta 
måste vi lyfta hela konstruktionen något från botten och dra den något ut i 
bassängen. Nu tog vi till samma knep som vi gjorde när kajen hade rasat 
sommaren 84. Bosse satt i en kran vid slipen och lyfte, medan jag satt i en annan 
kran på andra sidan bassängen och drog det hela till rätt läge. 
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Arbeten på garaget fortsatte med en förnämlig el-installation som sponsrades av  
Sture Norberg. Spelet på mastkranen blev försett med eldrift och därmed var det 
slut med det tunga vevandet. Arne Weski skaffade en oljeeldad varmluftspanna 
och jag installerade varmluftskanaler inne i garaget. Värmeinstallationen 
används bara vid arbeten. På ca 15 minuter får vi normal inomhustemperatur. 
Vilket lyft för varvsgänget som har att ta hand om krånglande slamkrypare och 
traktorer. Under höstens upptagningar krånglade elektroniken i slamkryparna 
igen och orsakade avsevärda förseningar. Vi skall minnas att vi köpt de allra 
första maskinerna som närmast var prototyper och tyvärr hade många svagheter 
som vi undan för undan åtgärdar.  

Efter upptagningarna påbörjas en mer omfattande renovering av slamkryparna. I 
stort alla komponenter demonteras, och stålkonstruktionen skrapades och 
blästrades för rostskyddsbehandling och ommålning. 
 

������
Sjösättningarna gjordes med nyrenoverade maskiner. Ett fantastiskt arbete hade 
gjorts av varvgänget. På sommaren gjuts ett betonggolv i garaget/verkstan och 
därmed blev verkstan färdig och i det skick den fortfarande är i. Omfattande 
arbeten gjordes på bryggorna. 

Trots renoveringen av slamkryparna förra vintern, fick varvsgänget ge sig på 
dieselmotorerna denna vinter. Båda blev nerplockade och genomgångna.  

Det här året börjar köpet av den arrenderade marken att diskuteras, liksom 
flytten av Uddbyhamnen till varvet.  
 

�����
Det blir klart med vårt köp av varvsområdet. Vi avvaktar bara lantmäteriverkets 
förrättning att staka ut området.. Jag tar fram ritningar och bygglovsansökan för 
flytt av klubbhuset till den nya markbiten liksom ansökan om att få flytta 
Uddbybryggorna till varvet vilket så småningom beviljas. Jag har flera kontakter 
med kommunens miljöansvarige för att få rätt utförande på det tillkommande 
klubbhusets avloppssystem. Vid samtalen intygade jag att vi endast hade två 
torrtoaletter till en tank. När jag efter dessa samtal kom ner till varvet och 
behövde gå på toan, vad upptäckte jag där?  Nya vattenklosetter var installerade! 
Inget fel med det, men hade jag varit informerad hade jag sluppit tala strunt . 
Tanken på 3m³ är i minsa laget för detta.  
 



 www.tbs.cc 15

������������
Så går vi in i ett nytt årtusende. Varvet har ständigt utvecklats under de16 år 
som gått, och nu går vi in i en ny intensiv period av förnyelse. 
På våren 2000 får en nyinköpt traktor en rejäl genomgång. Lantmäteriet har 
varit på plats och stakat ut vårt nya område som vi nu skall få lagfart på. Det 
blev något mindre än vad vi först trott. Det kom att begränsas av naturreservatet. 

Första gänget på arbetsplikten river staketet utefter diket från åkern till sjön. Så 
kommer inhyrda lastmaskineroch lägger ut alla fyllnadsmassorna. Med eget folk 
och maskiner lägger vi ut/ner plaströren för sjövatten och elkablar till de nya 
skåpen. Sist har vi åter hjälp av Lasse Olsson med sina maskiner för den slutliga 
avjämningen och diket grävs runt området. Bosse Sjöstrand basar för ett gäng 
som sätter upp det nya staketet. 

I februari 2001 byter vi alla nycklar till våra anläggningar. Ingemar Rehnström 
och Tommy Segerö konstruerar en rostskyddsspruta så att slamkryparna kan 
rostskyddsbehandlas inne i ramarna..  

Vid stranden byggs en ny brygga med hjälp av bojbåten. Vilken arbetsmaskin 
det är! Så läggs Uddbybryggorna ut. När allt är klart kommer marken i glidning 
som följd av det ökade trycket av uppfyllningen ovanför, och förvrider den fina 
bryggan. Dock inte värre än att den fick vara sådan tills den senare revs för att 
den inte behövdes. 

En storm på sommaren knäcker bryggan från Uddby. Vi tvingas byta ut den 
under samma sommar. Genom att omdisponera i budgeten fick ihop det som 
behövdes. Tommy Segerö som är bryggbas planerade och med de berörda 
båtägarna vid bryggan, genomfördes bytet. 

På hösten 2001 tar vi in bojbåten i verkstaden. Detta har inte varit planerat när 
vi byggde verkstaden, men den gick in med cm-marginal. Bojbåten tillhörde 
hamnen vid Ängsudden i Vissvass och hade hittills skötts av Gunnar Berndtson 
med folk under hans ledning. Men med tanke på att det maskintekniska 
kunnandet och de tillhörande resurserna fanns vid varvet så tog varvet över 
underhållsansvaret i samband med att båten behövde en större genomgång på 
maskinsidan. Den blev också ordentligt ommålad då den var inne i värmen.  

Huvudcentralen för el och pumpinstallationen för sjövatten flyttas till 
containrarna vid verkstaden för att vi senare skall kunna riva de befintliga 
byggnaderna norr om slipen. De fyllnadsmassor vi fått hittills räckte inte. Det 
fattades ca 900 m³. Ovanför den nya bryggan har vi bygglov för nytt klubbhus. 
Mellan detta och det större mastskjulet grävde vi upp ett stort hål för 
avloppstanken på 6 m³. Men vad hände? Nästa gång jag kom ner till varvet var 
gropen fylld med stenmassor! Lasse var kvar med grävmaskinen och flyttade på 
stenen. Men att få behålla gropen var omöjligt. Jag tror att den fylldes tre gånger 
innan jag gav upp. Vi gräver en ny grop när det blir dags, i marken framför det 
större mastskjulet där det bara är lera att gräva i. 
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På våren 2002 får jag disponera verkstaden en tid då jag bygger grillen åt 
festkommittén till säsongsinvigningen ute i Vissvass. El-skåp som uppfyller nya 
krav, gjorda av plast som inte rostar och med jordfelsbrytare och  automat-
säkringar sätts upp på planen och ersätter de gamla. 
Båda slamkryparna blir åter renoverade med nya hydralmotorer, slangar ,rostfria 
tankar mm. Den äldsta är från våren 1992 och den andra 1993. De är nu ca 10år 
gamla och bedöms klara ca 10 år till efter den gjorda renoveringen vi själva 
utfört.  Göran Berger har fått veta att motsvarande arbete på en maskin har 
offererats till en annan båtklubb för 125.000kr. 
Bygglovsansökan för fasta båthallar utefter staketet lämnas in  i februari. I slutet 
av året får vår ordförande, Clas Löfgren, beskedet att kommunen inte kommer 
att bevilja ansökan, varför han drar tillbaka den så att vi slipper att betala för ett 
avslag. 

Att flytta det befintliga klubbhuset enligt bygglovet kom vi inte igång med. I 
botten låg att vi inte vill flytta, vi vill bygga nytt. Men pengar fattas. Vår 
bottenskrapning för att klara bryggbytet sommaren 2001 startar en diskussion i 
styrelsen om behovet av en långtidsplan för kommande investeringsbehov. 
Gunnar Berndtson, då hamnbas i Vissvass, såg framtida behov av förnyelse av 
bryggorna. I första hand brygga 4. Göran Berger kämpar ständigt med behovet 
av att förnya maskiner som trilskas eller helt sonika ramlar ifrån pga. 
ålderskrämpor.  

Uttalade faktiska behov är sånt som kommer och måste genomföras, men kan 
med olika insatser förskjutas i tiden. Ju längre man håller liv i gammal 
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utrustning, ju större blir dock de underhållsinsatser som vi måste utföra. Detta 
gäller både pengar och arbetstid, och oavsett det gäller bryggor eller maskiner. 
Balansgång uppstår mellan att skaffa nytt så att uh-arbetet minimeras och att 
förse dem som ställer upp med obetald arbetstid med önskade medel för deras 
behov, så att deras arbete känns meningsfullt. Varvsgänget som utför 
kvalificerat fackarbete med mellan 400-500 timmar varje vinter är en stor 
frivillig arbetsinsats som vi alla är beroende av. De gör detta för att de tycker att 
arbetskvällarna är trevliga.  

Jag kan inte låta bli att ta upp mina tankar om våra villkor i jämförelse med en 
marina eller ett företag och detta med utgångspunkt från de erfarenheter vi har 
från de år vi har bakom oss. Den största skillnaden är att vi kan ställa upp med 
mängder av obetald arbetskraft. Både inom ramen för vår arbetsplikt och av dem 
som frivilligt gör mer än detta. En marina kan inte ha maskiner som fodrar uh-
insattser på det sätt som vi kan. Även ny materiel kräver arbetsinsatser som då 
sker med betald personal eller som måste köpas. Att detta avspeglar sig i den 
kostnad som varje båtägare får betala vet vi nog alla. Vi är idag lika 
professionella som vilken marina som helst och det är också vår målsättning.  

Som ideell förening går vi inte i konkurs för de eventuella svårigheter jag kan 
förutse, maskinhaverier eller bryggor som havererar. Med den investeringsfond 
som vi nu bygger upp, är även dessa risker minimerade. Våra intäkter är stabila 
och alltid på en nivå under vad det kostar på en marina. Om det mest oönskade 
inträffar, kommer vi alltid att reda upp detta med egna arbetsinsatser och /eller 
egna penningbidrag, alternativt banklån, utan att medlemmarna flyr. Vi är friare 
att hantera våra resurser än vad ett företag är, och den möjligheten bör vi 
utnyttja. De ansvariga för hamnarna respektive varvet behöver aldrig vara 
oroliga för att vi inte kan klara en uppkommen nödsituation. 

Göran Berger har varit bas på varvet sen starten. Det är oftast hans otacksamma 
uppgift att hantera dispyter då någon bryter mot våra regler. Att med denna 
uppgift alltid vara populär är inte möjligt, för på hans post måste man ha skinn 
på näsan. På olika sätt är han givetvis delaktig i allt vi gör. Som ledare ser han 
dessutom alltid till att arbetet på varvet kan ske under så trivsamma former som 
möjligt, vilket ju är en förutsättning för att vi får så många frivilliga att ställer 
upp, år efter år. Och vi skall i detta sammanhang inte glömma bort Åke 
Sjöholms viktiga kaffeservice. 

Vid många tillfällen har Göran för varvets räkning fått styrelsens godkännande 
för omdisponeringar i löpande budget vid haverier på gamla maskiner som då 
krävt större belopp för åtgärder. Det samma har också skett när för varvet 
speciellt bra tillfällen till inköp erbjudits oss. Detta har givetvis inte alltid varit 
populärt för andra verksamhetsansvariga som då fått släppa till medel ur sina 
budgetar. Men sett så här i backspegeln, har detta gagnat klubben totalt. 

Åtskilliga är de tillfällen då medel blivit tillgängliga efter att pengarna bytt 
namn mellan investering, avskrivning, drift och andra uttryck.  På det sätt vi 
hela tiden arbetat, har det sällan varit möjligt att presentera mer omfattande 
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kalkyler för de arbeten vi behövt göra. Detta av det enkla skälet att det mesta vi 
gjort har tillkommit på mer eller mindre okonventionella sätt. Vi har utnyttjat 
medlemmarnas erbjudanden och deras frivilliga arbetsinsatser och därigenom 
fått mer för de givna anslagen än vad som varit möjligt att våga fästa i en kalkyl. 
Jag vågar påstå att denna frejdiga entreprenörsanda ligger till grund för det varv 
vi i dag har och jag hoppas att detta arbetssätt kan komma att råda även i 
fortsättningen. 

7LOOEDND�WLOO�GHW�VRP�KlQW�L�VRPPDU��
I våras fick vi även bygglov på att lägga plåttak på vårt stora garage för de stora 
maskinerna och det arbetet är utfört och stora portar är monterade. 

Vi har kommit i gång med första etappen i bygget av nytt klubbhus. Detta tack 
vare generös sponsring av materialkostnaden för grundplattan.  
Åter har Lasse Olsson med sin grävmaskin hjälpt oss med de nödvändiga mark-
arbetena. Avloppstanken har blivit nergrävd och marken under grundplattan 
iordninggjord.  Formsättningen och gjutningen av plattan gjordes i september. 

Nästa år hoppas vi få ihop det som krävs för att kunna bygga vidare. Få upp 
väggar och komma under tak. Året därefter det som krävs för isolering och inre 
arbeten. Då bör huset vara inflyttningsbart även om mycket fattas.  

 

Det måste dock påpekas 
att hela bygget inte får 
gå före löpande behov 
vid hamnarna och 
varvet. 
 
Liksom allt vi byggt 
under de gångna åren, 
bygger vi i den takt som 
ekonomin tillåter. Om 
bygget tar längre tid än 
planen, så får det så 
göra. 
 
 

 

FASAD MOT 
 SJÖN 

FASAD MOT 
MASTPLAN 

5 m 

10,4 

2,72,
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De här skisserna visar hur klubbhuset skall 
byggas. 
Storstugan är ungefär lika stor som i det gamla. 
Vi får två toaletter med ingång inifrån entrén 
och en med dörren direkt utifrån.  
 
Sötvatten till köket kommer vi tillsvidare att 
sakna liksom nu i det gamla klubbhuset. Hur det 
skall ordnas blir nästa uppgift. 
 
Vatten till toaletterna blir sjövatten tills vidare. 
 
 

Men det är mer som sker. Jag gläds åt att jag den här våren och sommaren sett 
allt fler unga barnfamiljer som jag inte sett tidigare. Allt tal att klubben håller på 
att ”förgubbas” är tydligt fel. Att vi styrelsen är gamla i gården och ofta är 
pensionärer är väl inget unikt för vår klubb. De yngre har oftast fullt upp med 
arbete och familjens övriga plikter och har inget utrymme för mer omfattande 
uppdrag av annat slag. Men tiden går och senare finns utrymmet och viljan och 
så sitter man med ansvar för något i den gemensamma verksamheten. Det är 
med tillfredställelse jag kan konstatera att återväxten finns och med tillförsikt 
kan se fram mot klubbens fortsatta verksamhet under kommande år. 
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Mars 15 Årsmöte, kl. 19.00 Tyresö Gymnasium 
   
April  Sjösättning påbörjas 
   
Maj 11 Onsdags-seglingarna börjar, i TBSregi 
 13 Säsongsinvigning i Vissvass 
 14 Pingstsegling 
   
Juni 4 Vissvasstrasslet, kappsegling med Åva som arrangör 
 11-12 Sommarnatt; seglingstävling 
   
Aug 10 Onsdags seglingarna fortsätter i ÅBS regi 
 19 Kräftor i Vissvass 
 20 Kräft-köret 
   
Sept 17 Jungfrutriangeln och Klubbmästerskap 
  Upptagningarna börjar 
 29-2 okt Seglingstävlingen Åland race 
   
Nov 15 Höstmöte 
 19 Höstfest 

 


