
Information inför gemensam upptagning 5 och 6 oktober hos TSBK 

 

OBS! Viktigt att ni läser igenom detta och även dubbelkollar att ert medlemsnummer finns 
med på listan som är finns på tsbk.se  kartan över området så det inte finns några 
missförstånd. Finns det några frågor så skicka meddelande till info@tsbk.se eller kontakta 
Hamnkapten Kim Lind (kvällstid).  

 

Vi har i år gjort en ny planering för uppställningsplatser i syfte att skapa möjlighet för fler 
medlemmar att ha sina båtar på våra ytor (se bild längst ner). Detta innebär att:  

 

- Vi har gjort ny planering där båtar av samma storlek står på samma ställe vilket gör 
att vi kan skapa ytterligare led av båtar. Det kommer vara tätare mellan båtarna, men 
fler medlemmar kommer få vinterplats.  

- Båtar på egen vagn/trailer tas upp efter söndagen 6 oktober.  
- Båtarna placeras 80 cm från varandra med utgångspunkt från båtbredd i bas. (Har 

man båthus eller vagn som går mer än 40 cm ut från respektive sida måste detta 
anmälas till Hamnkapten eftersom detta kan påverka planeringen.) 

- Upptagning med kranbil på lördagen sker i en förmiddagsgrupp och en 
eftermiddagsgrupp. (Se info nedan.) 

- Upptagning med klubbens vagnar på söndagen sker utan indelning i tid. Vi kör två 
vagnar parallellt och då behöver vi vara relativt många givet logistik med 
båthämtning, m.m. 

- Alla båtägare med vinterplats ansvarar för att vara på plats enligt nedan.  
- Om det är någon som tidigare tagit upp med egen vagn/trailer, men nu önskar ta upp 

på klubbens vagnar och ställa på bockar måste ni anmäla detta till Hamnkapten Kim 

Lind eller info@tsbk.se senast 22 september.  
-  

Fortfarande gäller att: ärtsoppa, punsch och korv kommer finnas på plats. Mums. 

 

Upptagning med kranbil  - 5 oktober  

 

Förmiddagsgrupp samling kl 08.00  

• Se separat lista på http://www.tsbk.se/sjosattning-och-upptagning/  

• Upprop 08.00 vid klubbhuset. Arbete pågår till ca 14.00 (ca). Ta 

med 1000 kr kontant för kostnad för kranbil (ej Swish)  



 

Eftermiddagsgrupp samling kl 12.30  

• Se separat lista på http://www.tsbk.se/sjosattning-och-upptagning/ 
• Upprop 12.30 vid klubbhuset. Arbete pågår till ca 19.00 (ca). Ta 

med 1000 kr kontant för kostnad för kranbil (ej Swish) 

 

Båtupptagning 6 oktober – klubbens vagnar  

Samling vid för samtliga som tar upp med klubbens vagnar vid klubbhuset 08.00. 
Gemensamt arbete fram tills vi är klara, men räkna med arbete till ca 18.00.  

 

• Ca 45 båtar på vagn. Alla är närvarande hela dagen.  

 

Observera att ovanstående är start-tider och preliminära grupper. Detta kan komma att 
justeras, men det du ser ovan är senaste planen.  

Notera att det inte självklart att ett pass slutar när nästa pass börjar. Allt beror på hur 
smidigt arbetet går med att få båtarna i ditt pass på plats. Vi har gjort tidsplaneringen så bra 
vi kan utifrån tidigare erfarenheter.  

 

För båda dagarna gäller:  

• Parkeringsförbud nedanför övre grinden. Vi väntar med att ta in våra bilar på 
området tills båtarna är uppe. Vi börjar jobba med egna båtar först när alla båtar 
inom passet är upptagna, förutom bottentvätt enligt nedan.  

• Se till att motorn fungerar, det är många båtar som ska upp så vi har inte tid att 

bogsera. Se till att ha tampar i ordning.  
Båtar och allt material som förvaras på båtklubben måste vara märkt med namn eller 
medlemsnummer. Båtarna ska stå med max 80 cm mellanrum. Om ditt båthus är 
kräver större utrymme måste detta anmälas till Hamnkaptenen och 
vinterplatsavgiften kommer justeras utifrån båthusets mått (minus 80 cm bredd) 

 

Upptagning på egen trailer/vagn 

• De som tar upp på egen vagn gör detta efter 6 oktober.  



• Bakgrunden är bland annat att platsplaneringen bygger på att vi kan ställa upp båtar 
på bockar på ett smidigt sätt.  

• Den 28 september kommer vi även ha 26 personer som kommer städa upp vårt 

område och då vill vi att det ska vara rent och kan rensa upp så mycket som möjligt 
där det är planerat för trailers.  

 

 

För att få en effektiv och säker upptagning gäller:  

Tre klubbfunktionärer samordnar upptagningen på plats: 

• Turordningsansvarig håller ordning på i vilken ordning båtarna ska tas upp. 
• Platsansvarig anger på vilken plats din båt ska ställas upp. 
• Vagnsansvarig samordnar upptagningen fram till platsen. 

 

Ditt ansvar vid upptagningen: 

• Du ska ha stöttor, pallningsmaterial i ordning före ditt pass börjar. Det är få ytor som 

är helt plana så ta med lite brädor/etc så du kan få bockarna/vattan i hyfsad våg. Vet 
du att marken lutar lite där du kommer så extra krävs givetvis  lite extra material.   

• När ditt pass börjar ska din båt vara redo att köras från bryggan till 
upptagningsrampen.  

• Kontrollera med Platsansvarig var du ska lägga ditt material eller ställa upp dina 
stöttor/bockar. Det är Platsansvarig som anger uppställningsplats för din båt. 

• Turordningsansvarig håller ordning på i vilken ordning varje båt ska tas upp. Denna 
anger när det är dags att gå och hämta sin båt. 

• Vagnsansvarig samordnar logistiken kring upptagningen, men det är du som båtägare 

som kontrollerar och godkänner hur din båt placeras. 
• För båtar som tas upp med kran: Sätt an stöttor provisoriskt, finsjustering kan göras 

senare.  
• För båtar som går upp på klubbens vagnar: Det räcker oftast att sätta ätt an aktre 

stöttor för att kunna dra bort vagnen, de främre kan sättas an senare. 
• Efter upptag får man spola av sin egen båts skrov/köl, men utöver det förväntas alla 

hjälpa till med upptagningen för övriga båtar.  

 

Master  

Master kan läggas i mastskjulet efter att spridare tagits bort och linor och fall fästs vid 
masten.  

 



Jollar  
Jollar ska antingen tas hem eller läggas på uppläggningsplatser ovanför vajerspelet.  

 

OBS: Alla jollar som ligger vid sjön måste tas bort senast 1 oktober eftersom båtar ska läggas 
upp på samma plats.  

 

Att tänka på för att skydda vår miljö vid upptagning:  
För miljöns skull: fånga upp resterna när du skrapar botten fri från havstulpaner, t ex med 
isskrapa. Resterna lämnar du till miljöstation, t ex Petterboda.  

 

Båtar med giftfärg: Tvättning med Hullwasher påbörjas när det finns plats för kärran. Det är 
lämpligt att två personer hjälps åt per båt (det är jobbigt att tvätta en hel båt själv).  

 

Båtar utan giftfärg: Tvättning med högtryckstvätt. Tänk på att inte stänka ner grannens 
båtar, rikta strålen neråt. Vi kommer att kunna tvätta våra båtar varefter de tas upp.   

Använder du glykol var noga med att inte spilla ut på marken, använd hink eller klubbens 
konserveringssäck (finns i övre container). Du får bara använda propylenglykol  

 

Allt miljöfarligt avfall måste tas omhand av respektive båtägare och forslas till t ex 
Petterboda. Gäller inte bara skraprester, utan också olja, glykol färg mm. 

 

Mer information om hur vi skyddar vår miljö finns på TSBK:s hemsida www.tsbk.se/miljö.  

 

Väl mött,  

Styrelsen TSBK  

 



 

 

 

 


