
Hej bäste TEF medlem! 
 
Här kommer årets sista styrelseinformation från TEFs styrelse. 
 
Till att börja med vill jag/styrelsen tacka alla för 2016. Ett sista uppdrag för våra medlemmar återstår, 
betala in årsavgiften!  
 
Styrelseinformationen kommer nedan summera upp vad som hänt runt bryggan i år samt 
beslutspunkterna från årsstämman: 
 

1. Vad har hänt under året: 
 
Årets stora uppgift för styrelsen i TEF har varit att få vårt tillfälliga bygglov förlängt i ytterligare 5 
år. Jag själv, tillsammans med delar av styrelsen och med stöttning från olika medlemmar, lade 
mycket kraft och energi på detta under jan-maj 2016 med vetskapen att övriga 
brygganläggningar fått besked om uppsägning. Efter många turer lyckades vi få till en förlängning 
av bygglovet i ytterligare 5 år och en förlängning av arrendet 1 år i taget. Detta innebär att vi, för 
att ligga kvar, behöver få en förlängning av arrendet årsvis. I dagsläget har vi fått muntlig besked 
om att vi troligtvis kan ligga kvar under 2017 på nuvarande plats och att vi efter det, om vi är 
flexibla och kan flytta anläggningen en aning, kan ligga kvar i ropsten fram till dess att den nya 
anläggningen är på plats. I samband med det kommer föreningen som helhet, eller dess 
medlemmar beredas plats där. Så hopp om framtiden, men ngt formellt besked om 2017 har vi 
ännu inte och nuvarande arrende löper ut i slutet av juni.  
 
2. Vi tydliggjorde även i vår-brevet vad kan du göra med din plats i TEF, vi i styrelsen väljer att 

lägga med detta även i höst/vinterbrevet som påminnelse till gamla och nya medlemmar: 
 

a. Säljer du din fastighet kan du överlåta platsen i TEF till den nya fastighetsägaren, om 
styrelsen ger sitt godkännande. 

b. Du kan hyra ut din plats i 2:a hand, med styrelsens godkännande. Dock är alltid du som 
medlem ansvarig för att ordningsregler, avgifter med mera hanteras enligt stadgarna. 

c. Du kan dela din plats med annan boende på tranholmen. Styrelsen måste dock godkänna 
detta. Och du som medlem är alltid ansvarig för ordningsregler, avgifter med mera hanteras 
enligt stadgarna. 

d. Du kan/får inte sälja din plats. 
e. Du kan/får inte låna ut din plats till vem du vill. Stockholms stad vill att vi har ordning på vår 

anläggning och har koll på vilka som rör sig där och vilka som nyttjar den. Givet detta får ni 
som medlemmar öka nyttjandegraden genom punkt b och c, vilket vi i styrelsen uppmuntrar, 
då vi ser stort intresse från övriga boende på tranholmen. 

 
3. Brygganläggningen i ropsten: 

 
Den är i relativt dåligt skick. Vi har under 2016 dragit på oss extra kostnader i storleksordningen 
50 000sek för att den vid 2 tillfällen lossnat och nu senast höll på att sjunka. Detta gör att 
föreningen, trots att anläggningen nu är helt avskriven, inte har balans mellan intäkter och 
utgifter. För att bättre balansera underhåll, samt eventuella kostnader för flytt av anläggningen 
togs det beslut på årsmötet att höja medlemsavgiften 500kr. Det togs även beslut på att 
styrelsen har mandat att kräva in ytterligare en extra avgift årsvis av medlemmarna om 
föreningens ekonomi kräver det för att vi skall kunna säkerställa anläggningens fortlevnad. Med 
det sagt så har vi i och med årets ”incidenter” åtgärdat några av de stora bristerna och kommer 
förhoppningsvis inte behöva göra speciellt mycket mer kommande år.  



 
4. Ordningsregler bryggan: 

a. Se till att anläggningen är låst.  
b. Förtöj båten enligt rätt metod ”fyra sträkta tampar” för att inte belasta brygga och 

bommar mer än nödvändigt. Är ni osäkra på hur en korrekt förtöjning skall ske , 
tveka inte att kontakta hamnkapten Pelle Lindkvist ( ni hittar hans kontaktuppgifter i 
matrikeln).  
 

 
5. Nya medlemmar: 
Under året har vi fått in 3 nya medlemmar i samband med att fastigheter överlåtits och 1 ny 
medlem som lottats in från den SK ”intesselistan”: 

a. Erik Hagman  

b. Viveca Zetterberg  

c. Daniel Petterson  

d. Fredrik Bonorden    

Varmt välkomna till TEF! 

 
6. Vi finns numera även på facebook. Där kommer vi lägga ut löpande info om bryggan. 

Uppmanar även medlemmar att ge statusuppdateringar där avseende allt som rör vår 
anläggning! Kan vara säkerhet, båtangöring uthyrning i 2:a hand eller annat av intresse. 

 
7. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt suppleanter från årsmötet: 

Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter. Styrelsen får adjungera fler medlemmar om behov 
föreligger pga möjlig stor arbetsbelastning vid kommande förändringsarbete. 
a. Erik Angervall vald till ordförande 
b. Pelle Lindkvist omvald som hamnkapten 
c. Kassör: Vacant! 
d. Ny sekreterare: Jan Wogel 
e. Suppleant till styrelsen: Claes Linné 
 
Vi i styrelsen kan konstatera att intresset att bidraga till TEFs fortlevnad är relativt låg bland 
föreningens medlemmar. Det är ett fåtal ( engagerade!) medlemmar som drar en stor del av 
arbetsbördan idag. Vi uppmanar återigen medlemmar, nya som gamla att engagera sig för TEF. Vi 
behöver en kassör, vi behöver fler suppleanter, vi behöver en vice hamnkapten etc. Anmäl ert 
intresse till: styrelsen@tranisbryggan.se eller på vår nystartade facebookgrupp.  
 
Sist men inte minst: Nu har årsavgifterna för 2016 skickats ut till samtliga medlemmar. Säkerställ 
att du betalar i tid. Om du inte fått ngn faktura, hör av dig omgående till 
styrelsen@tranisbryggan.se 
 
 
Mvh 
 
Styrelsen genom Erik Angervall 
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