
 

   TSS  Styrelse Aktivitetslista  löpande åtgärder  Möte 2008-7 

1 ------------ 

2  ---------- 

3 Bryggor och slip 

Vi genomför inspektionsdykningar var 5:e år skall ingå i den underhållsplan som AL tar fram och 
skickar ut 

AL+HK+

V-ch 

De utbytta bojarna från  Pipis bedöms inför en ev renovering och återanvändning för alla 
bryggor 

UT 

 

3.1 Slipen 

  

ME åtgärdar brister i utomhusbelysning. Har uppdrag att köpa  1 strålkastare+ skymningsrelä 
och genomföra åtgärderna i samråd med  Carl-Hugo D.       

Delvis klart 

ME+ 

El.ansvari

g 

Mastskjulen behöver en större renovering . Ev måste det vid vägen mot slipbryggan flyttas och 
byggas nytt. JL+PA planerar och organiserar arbetet med  tillgänglig arbetskraft (ev arbetsdag). 
Utrymme i budget 2008 har skapats för detta. 

JL+PA 

Eftersom det även är oklart betr mastskjulens täckning behövs förslag till nästa möte. Alla 

Varvscheferna tar fram ett färdigt förslag till lösning på vatten/dräneringsproblemet  bakom 12 
m skjulen. 

Detta. Kräver bättre studier under främst våren av varifrån och ur vattnet rinner till och hur det 
kan ledas bort  utan att påverka kanotklubben och TSS för mycket. Kanotklubben måste även 
engageras i arbetet vilket tar tid.  Frågan blir en stående punkt, förmodligen t.o.m  Juni . 

Kostnadsuppskattning:  Vatten rännor+ avlopp 28Tkr Stolprenovering mm ca 200 
medlemstimmar 

Läggs i budget för 2009 

PA+JL 
samt stöd 
från alla 

 

 

 

 

AL. 

  

Vi tar fram typnummer på elverket och eller andra bevis på vårt ägande och kontaktar Polisen 
för att  återfå det. 

 

 

ME 

  

  

  

  

3.1.1 Slipvagnen 

 
Östertälje och Torpa Båtklubbar har liknande vagnar som vi . Vid behov kontaktas dom för 
erfarenhetsutbyte. 

JL 

  

  

  



 

3.2 Norra bryggan 

Bryggelement+ betongdelar på vår P-plats.  En person som heter Mikael Järn har tagit ner dessa 
de tillhör folk på Trädgårdstorpsvägen. Mikael Bodner kollar och informerar dem om att marken 
är vår efter att Ulf T kollat var arrendegränserna går 

Mikael B+ 
UT 

Do för den brygga som Anders Thoren lagt ut norr om vår. Mikael B+ 
UT 

  

UT kollar arrendeavtalet som finns för området vid norra bryggan. Vilket område disponerar vi ? 
Exklusivt? För vilka ändamål? 
 

UT 

3.3 Södra bryggan 

  

Larmet diskuterades pga svagheter med bl a falsklarm. Vi kör 1 år ytterligare med Bo Sundström 
som ansvarig för att hitta och genomföra förbättringar. Därefter utvärderas och beslutas larmets 
framtid av styrelsen. 

 

3.4 Fittjabryggan 

Boj Nr 18 har lossnat helt. ME ordnar med dykare och fungerande  boj ME 

ME kontaktar HK Germund för att tillsammans med dykare kolla alla övriga bojar. ME +HK 

  

3.5 Piparholmen 

  

Olja bryggorna plan+genomf. UT+Ha
mnkapt 

Efter bojbytet behöver de nya bojarna märkas TB kolla med bl a O. Strömberg om han kan hjälpa 
med framtagning av lappar. 

TB 

Stora parkeringen längst in är för sank vid  blöta. Spärras av vid behov i år . Mer permanent 
åtgärd planeras och kostnadsberäknas för beslut i höst. 

Kjell W 

Frågan om elförsörjning + vatten vid bryggorna tas upp i höst Alla 

  

 

3.6 Stora Båtar 

  

3.7  


