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Mycket lyckat träningsläger 
 

 

TVSK ordnade breddläger i Wakeboard 25-

28 maj och vände sig till ungdomar mellan 

10 och 17 år som ville utveckla sin åkning i 

Wakeboard. Vi hyrde in Johan Wikström 

som var mycket uppskattad som tränare 

under fjolårets läger och det blev precis lika 

bra i år. 

En perfekt fullträff med vädret gjorde att 

lägret blev riktigt bra och vi kunde grilla på 

kvällarna, umgås i sedvanlig TVSK-stil och 

bara stortrivas tillsammans.  Att starta upp 

säsongen på detta vis känns helt rätt! 

 

 

Elin prisas av riksförbundet 
 

 

 
 

 

Elin Ferm har utsetts till Årets Kvinnliga Åkare 2016 

av Svenska Vattenskid- & Wakeboard-förbundet med 

följande motivering:  

”Elin har under 2016 presterat fina resultat i både 

kabel och båt under säsongen med bl.a. en titel som ny 

svensk mästarinna vid SM båt och en förstaplats vid 

Malmö Rail Riot. Elin bor i Köpenhamn och deltog 

vid danska mästerskapen där hon även tog hem andra 

platsen i kabel. Elin har även uppvisat ett stort 

engagemang inom sporten genom att arrangera 

tjejsatsningar via Nordic Wake Girls som gynnar 

sporten både lokalt och internationellt. 

Förbundsordförande       Sportchef 

Börje Broström               Michael Kjellander” 

Torsten Posten ber att få gratulera till utmärkelsen! 

Läs också i detta nummer: 
Midsommar: 
Firas traditionsenligt 

vid klubben    Se sid 4. 

Wakeboardträning: 
Olika grupper på olika vecko-

dagar.                           Se sid 6. 

Wakeboardskola 
Sommarens kursprogram 

                             Se sid 6. 

Wakeboard SM 2017 
Äger rum under SM-veckan i 

Borås                        Se sid 11. 
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”TVSK - Klubben där alla platsar” 

Havskajak lockar våra medlemmar i alla åldrar, här de yngre paddlarna. 

Affärsidéer i klubben i sommar? 
Under många år har vi haft instruktörer i klubben under 

sommaren och klubben vill nu gärna erbjuda "arbetsmöjlighet" 

även för andra ungdomar i klubben än de som åker wakeboard. 

Tanken är att dessa ska vara självförsörjande, så att man har en 

"affärsidé" som också betalar deras "löner".  

Det kan vara allt från fik till att erbjuda tjänster i trädgård eller 

sälja frallor på morgonen till de som bor i närområdet eller 

båtarna på Keö. Finns det några ungdomar som är intresserade 

av detta och har idéer så hör av er till styrelsen. Föräldrar är 

givetvis välkomna att höra av sig också. Om detta ska fungera 

så behövs det en vuxen bakom som stöttar ungdomarna. Vi är 

öppna för förslag och idéer! 

 

TP görs av medlemmar för 

medlemmar i TVSK. Har du något att 

bidra med till nästa nummer? Bilder 

är mycket välkommet. 

Maila i så fall det senast den 15:e jan. 

2018 till:   

 thomas@thoreb.com 

Eller posta till: Thomas Samuelsson 

 Sörgårdsgatan 15 

 431 67  MÖLNDAL  

 

 

 

 

 

www.kalltorpsbygg.se 
  

Marieholmsgatan 134C 
415 02 Göteborg 
Tel. 031 – 48 08 07 
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Kalendarium  

 
2017 
Juni   

17 lördag Röjning inför midsommar kring klubbhuset 

Före midsommar TP Special i brevlådan 

23 fredag  Midsommar med dans runt midsommarstången under eftermiddagen.  

Knytkalas på kvällen? (se sid x). Ansvarig:Styrelsen 

25 söndag Medlemsmöte, klubbhuset kl 11.00 

30-2/7 fredag-söndag Wakeboard SM, Borås 

Juli  

  Windsurfintro – en dag i juli - se anslagstavlan. 

  Kvällspaddling för medlemmar,  – flera kvällar i juli/ aug. - se anslagstavlan 

  Grillkväll och Knytis – se anslagstavlan. 

  Barnaktiviteter inom olika verksamheter  – se anslagstavlan. 

  Arbetsdag – se anslagstavlan. 
 

10 måndag Wakeboardskolan startar. – se sid 6. 

Wakeboardträning enl. veckoschema startar – se sid 6. 

18 tisdag Tullbokväll, ”Estetisk organisation och praktisk verklighet” Mika Määtä 

från Bua Bönn pratar om arkitektur, se sid 7. 

24 måndag Prova-på-kajak - kl 10.00 – 12.00 på Lilla stranden.  

 kl 12.00 – 13.00 kör vi räddningsövningar! 

25 tisdag Tullbokväll, ”Jobba i Turkiet” Petra Grapengiesser berättar om att arbeta i 

Turkiet, se sid 7. 

28-30 fredag-söndag Landslagsläger i klubben. 

Augusti  

1 tisdag Tullbokväll, ”Minnen och episoder från 50-talets Tullboden.” Kurt 

Hansson berättar om livet här, se sid 7. 

5  lördag Barn- Ungdomsgruppen- övernattningstur, se anslagstavlan vid klubben. 

September   

2 lördag Arbetsdag kl. 10.00-17.00 båtupptagning mm.  Ansvarig Styrelsen 

Oktober   

18 onsdag Planeringsmöte kl. 18.00 Öppet styrelsemöte, inför årsmötet.  

November   

25 lördag Årsmöte kl. 11.00 i klubbhuset 

Resultat: Då inga svar, varken rätta eller felaktiga, inkommit så tänker TP-redax själva äta upp de glassar som var tänkta att delas ut till  

 pristagarna i förra numrets tävling. 
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Midsommar hos TVSK 

 
 

Vi börjar klockan 13.00 med gemensam 

smyckning av midsommarstången. Plocka 

gärna blommor innan och ta med. Sedan 

blir det musik och dans kring stången, för 

stora och små. 

Serveringen är öppen. 

Vi tar gärna emot bakverk till försäljning. 

Varmt välkomna!! 

     
 

 

 

Från trädfällning till stenspräckning 

Helgeröds Stubb & Sten har lång och bred erfarenhet och erbjuder en rad olika tjänster till företag och privatpersoner i Västra 

Götaland. Vi utför allt från stenspräckning i känslig miljö med Simplex metoden, trädfällning till försäljning av VA-material. 

Vi utför även vägunderhåll med vägsladd, väghyvling, snöröjning, sommarsaltning m.m. 

Tjänster: 

 Stenspräckning 

 Trädfällning 

 Snöröjning 

 Trädgårdsanläggning 

 Vägunderhåll 

 Dränering  

 Rörläggning 

 Väghyvling 

 Stumsvetsning  

 Elektrosvetsning 

 VA material till försäljning 

Helgeröds Stubb & Sten 
Heljeröd 

456 94  HUNNEBOSTRAND 

Tel: 070 – 688 00 32 

www.helgerodsstubbosten.se 

E-post: helgerodgard@telia.com 

 

Vi har anlitat Johan Svensson vid ett flertal tillfällen nu vad gäller borrning och sprängning, alltid med samma goda 

resultat. Helgeröds stubb och sten har både rätt kompetens, mycket erfarenhet, bra maskiner och redskap samt 

jobbar effektivt och säkert. Förutom ett prisvärt arbete får ni också ett trevligt bemötande när ni anlitar Helgeröds 

stubb och sten.                                                                                                                    

Christer Ferm v.ordf. TVS 
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Ordförande har ordet 

 
Vi har nu satt igång säsongen i Tullboden och haft ett 

Breddläger i Wakeboard under Kristi himmelsfärd-

helgen. Det blev ett fantastiskt väder och det var 

mycket uppskattat event. Tack alla föräldrar som 

gjorde god mat och ställde upp för att göra det hela 

möjligt. 

Vi har under ett par arbetsdagar gjort i ordning 

anläggningen så gott vi kunnat, tyvärr har vi haft lite 

dåligt deltagande på våra arbetsdagar. Det gör det 

svårt att få allt klart och blir även svårt att hinna med 

underhåll som alltid krävs på vår anläggning. Vi 

hoppas att fler kan bidra med under sommaren.  

I år kommer SM i Wakeboard arrangeras i Borås. Vi är 

som förening med och arrangerar tillsammans med flera 

andra klubbar i distriktet. Det är full fart med arrange-

manget, flera åkare som ska åka SM. För er som inte 

kan delta kommer det att sändas finaler i SVT den 3 juli 

i vattenskidor och den 6 juli i Wakeboard.  

I sommar har vi också ett Landslagsläger i Wakeboard 

båt.  Wakekommittén har beslutat att vi även ska bjuda 

in några talanger i Wakeboard samt vissa elever från 

Riksidrottsgymnasiet i Fagersta. Landslagslägret 

kommer som det ser ut att vara från fredag till söndag i 

vecka 30.I övrigt kommer det som vanligt vara både 

Tullbokvällar, kajakpaddling, arrangemang med 

barngruppen och mycket mera. Läs mer i vårt 

kalendarium eller på våra anslagstavlor i Tullboden. 

Under veckorna 28 -31 har vi ungdomar som jobbar 

och kör båten 7 dagar i veckan. Wakeboard och 

vattenskidkurser kommer vi att anordna måndag-

torsdag mellan kl. 10.00-12.30. Resterande tider 

kommer finnas tillgängliga för medlemsåkning. Vi drar 

även igång med träningar med olika grupper, för att 

testa om vi kan få igång fler som kontinuerligt vill åka 

och börja träna Wakeboard. 

Under veckorna 28-31 behöver vi några som kan hjälpa 

till med veckostädning av klubbhus samt hjälpa 

ungdomarna som jobbar att handla bensin. En lista 

kommer sättas upp i klubbhuset där ni kan skriva in era 

namn, för den vecka ni kan bidra med denna hjälp.  

Med hopp om en fin sommar tillsammans! 

Ordförande Christer Hermansson 
 

 

Trissjollen 

TVSK har under de senaste åren letat efter en mindre 

segelbåt som komplement till sin båtpark. Nu har vi 

hittat en som vi hoppas kan komma till glädje både för 

stor och liten samt mer eller mindre segelvana adepter. 

Trissen som köps in till klubben är av modell äldre men 

i gott skick. Den har haft sin hemmahamn i 

Åbyfjorden. Hillevi Lennström som tipsade om att den 

fanns tillgänglig har seglat den en gång och berättar om 

sin upplevelse i båten för två somrar sedan: 

-”Som ganska ovan seglare gick det riktigt bra och jag 

och min ännu mer ovana gast, som huvudsakligen fick 

till uppgift att hålla låg profil under bommen, hade en 

riktigt kul och minnesvärd stund tillsammans. Det 

svåraste var att komma ut från bryggan. Vinden låg på 

från sidan och våra bättre hälfter fick hjälpa till att 

knuffa ut oss såpass att vi kunde göra ett slag och 

komma på bättre bog. Sen kryssade och länsade vi av 

hjärtans lust tills vi kände oss säkra på att våra familjer 

sett att vi faktist klarade oss på egen hand utan att 

varken driva iväg eller kapsejsa. Att vi tillslut dessutom 

lyckades ta oss tillbaka till Fågelviken, där vi startade, 

kändes mycket skönt för självförtroendet.  

 

Det är därför med sann glädje och tillförsikt som jag 

förmedlat båten i tullbodens händer. Förhoppningsvis 

kommer den att bereda många trevliga stunder på 

vattnet.”  

Segelbåten är dryga 4m lång och 1m bred. 2 fullvuxna 

eller 3 i modell mindre ryms utmärkt i båten. Den har 

ett storsegel, fock, centerbord och rorkult. Mast och 

bom är av lackat trä, utsidan i vit plast och inredningen 

är turkosblå. Den väger lagom mycket för två personer 

att sjösätta. En kärra finns att transportera och förvara 

den på. Trissen kommer att finnas på plats när sommar-

lovet börjar.  

Kryssa lugnt hälsar Hillevi och Ingrid  
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Wakeboard & Vattenskidskola 

2 dagars kurser V28-V31 

• Måndag-tisdag 10.00 – 12.30  
• Onsdag-torsdag 10.00-12.30 

 

Coachning och instruktör för både nybörjare och erfarna åkare. 
Max 4 personer per kurs, all utrustning ingår.  

Pris 1 100 kr 
 

Om Tullbodens Vattensportklubb 
Välkommen till en härlig upplevelse med ett gott gäng i Tullbodens VSK.  
Genom kursen blir du medlem i TVSK och ni är välkomna till oss för  fortsatt åkning. Vi har kajaker och 
Windsurfingbrädor, badtunna, bastu mm. Som medlem ingår att du får låna utrustning för fortsatt aktivitet. Vid 
wakeboard och vattenskidåkning betalar ni enbart för bensin, som medlem, 100 kr/ 15 min. 
Vägbeskrivning 

Kör mot Bohus Malmön, se skylt, nära Kungshamn/Smögen 
Tullboden ligger på fastlandssidan vid färjan till Bohus Malmön 

 Bokning görs online via: www.tvsk.o.se/bokningar 
 

 

 
 

Träning i wakeboard med ledare 
Veckorna 28 – 31 har vi ledarledd Wakeboard-

träning. Syftet är att dra igång träning i Wakeboard 

med fokus på att komma tillsammans och utveckla sin 

åkning.  

Vi har delat in det i olika grupper för att möta olika 

nivåer på åkare. Vi hoppas att ni vill anmäla er till 

träningen så fort ni kan. Vi kommer att lägga till tider 

om intresset är större än det vi planerat.  

Kontakta Harald Hermansson 0763-15 49 28 eller 

mejla info@tvsk.o.se om ni har frågor eller vill 

anmäla er. 

Vi kommer sätta upp anslag på klubbhusets anslagstavla 

där ni kan skriva upp er för träning. 

Åktiderna 

Mån, Ons 13.00-15.00 Elitträning, max 6 st /grupp 

Tis, Tor 13.00-15.00 Makrillarna, max 8 st /grupp 

Fredag 10.00-12.00 Elitträning,  max 6 st /grupp 

Lördag 11.00-13.00 Makrillarna, max 8 st /grupp 

Söndag 11.00-13.00 Elitträning, max 6 st /grupp 
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Betalningsmetoder har vi haft många i TVSK och 

swish är såklart en succé hos oss likväl som i resten 

av landet. Efter en smekmånad/år har bankerna dock 

nu infört avgifter för swish och därför ber vi att ni 

inte betalar småbelopp med swish utan samlar ihop 

glass, tvätt, dricka och annat i pärmen i klubbhuset 

och betalar när ni når större summor enligt 

instruktioner i pärmen. Numera betalar TVSK 

nämligen 1,50 kr per transaktion och det blir mycket 

pengar om många betalar 10 kr glass direkt i Swisch. 

BETALNING FÖR WAKEBOARD-ÅK 

Vi kommer att prova ett nytt system för att hålla reda på 

våra wakeboardåk i sommar. Våra instruktörer kommer att 

ha en lista i en pc där varje åkare skrivs in och systemet 

beräknar kostnaden. Det är varje åkares ansvar att betala 

innan säsongen är slut och på detta sätt hoppas vi att det 

ska bli lättare för alla att hålla reda på sina kostnader. 

Låt oss hoppas att detta ska fungera bra och vi ser fram 

emot en säsong med mycket åkare bakom båten! 

 

 

Sommarens Tullbokvällar 
Vi fortsätter att bygga på våra medlemmars kunskaper och 

erfarenheter och ser framemot intressanta och livgivande 

kvällar till sommaren. 

Tis. 18 juli  ”Estetisk organisation och praktisk verklighet” 

   Mika Määtä från Bua Bönn pratar om arkitektur. 

Tis. 25 juli  ”Jobba i Turkiet” Petra Grapengiesser berättar 

   om att arbeta i Turkiet. 

Tis. 1 aug.  ”Minnen och episoder från 50-talets Tullboden.” 

   Kurt Hansson berättar om livet här. 

Tiden är 19.30 

Inträde 40 kr 

Fika och bulle i pausen. 

Välkomna och hopp om en fin sommar!! 

Pelle Östberg genom Tullbokvällsgruppen  

  
 

 
 

 

Exportgatan 51 B 

422 46 Hisings Backa 

Telefon 031-742 25 80 

Fax 031-52 19 17 

www.carlbergs.se 
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Torsten - Profilerna 
En av våra två Torsten-Profiler detta år är Ulla 

Marcusson. Ulla har varit drivande i våra HLR-utbild-

ningar och när vi införskaffade vår hjärtstartare. 

Ulla hur hamnade du i Tullboden? Jo, vi letade efter 

en sommarstuga på 90-talet och en mäklare som också 

var vår vän ringde 1995 och så blev det att vi köpte 

vårt hus i Tullboden. Det var roligt att det blev här för 

min pappas släkt kommer från Tossene. Ulla är född i 

Lund och växte upp i Helsingborg. Familjen hade 

sommarhus i Sunningen och vi var där varje sommar. 

Jag lärde mig tycka om Bohuslän, säger Ulla. Jag 

träffade Lars 1968. Vi bodde nära varandra på 

Sunningen och vi blev ett par och gifte oss. Vi älskar 

havet båda två och har nu en egen brygga och en bra 

plats för vår båt i Tullbodhamnen. Ulla utbildade sig 

till sjuksköterska i Uddevalla och har varit yrkes-

verksam som skolsköterska sen 1975. 

 

Ulla tycker om att sy och väva och det är ett bra sätt att 

koppla av på tycker hon. Älskar fisk och ibland blir det 

makrill från båten och hummer fiskar vi när det är 

säsong. 

Jag är glad över att se mycket bättre nu, säger Ulla. 

Opererades för grå starr i januari 2017. Ulla är medlem i 

Sotenäs HLR-förening och också varit verksam delvis i 

kommunens HLR-utbildning. Har också utbildat 

människor i HLR i Örn. Låt oss börja med själva 

utfrågningen. 

Ålder: 65 år 

Familj: Lars och sönerna Johan och Thomas. 

Bakgrund: Sjuksköterska 

Bor: Uddevalla 

Intressen: Havet, HLR, golf och skidåkning. 

Arbete: Pensionär 

Vill om 5 år: Må gott. 

Glädjande i mitt liv: Mina barnbarn som är livets 

efterrätt. 

Mår som allra bäst: När mina nära mår bra. 

Roligt som hände 2016: Det var mycket. Thomas var 

hemma hela sommaren och han bor ju utomlands. Att 

jag kunde spela golf trots hälskada. Jag fick åka golfbil. 

Bästa film: ”Hundraåringen som gick ut genom fönstret 

och försvann” 

Favoritfärg: Blå 

Önskeresemål: Söderhavet. 

Tre saker jag skulle vilja ta med till en öde ö: 

Tändstickor, kastrull och bekräftelse på returbiljett 24 

timmar senare. 

Favoritmusik: ABBA 

Favoritdryck: Vin 

Favoritmat: All fisk. 

Lyckligaste dagen i mitt liv: Det finns så många. 

Om du fick en miljon: Dela med mig till mina söner och 

resten skulle jag skicka till behövande. 

Det bästa med TVSK: Vänner, gemenskap och 

aktiviteter för oss alla. Glöm inte repetition av HLR. 

”Det gäller livet”. Jag finns där. Hälsar Ulla. 

Tack för intervjun. 
  

Årets andra Torsten-Profil är Robert Sjöholm. Robert 

”backar upp” Ulla i utbildningen av HLR för klubbens 

medlemmar. Hur kom du då till Tullboden, Robert, 

värmlänning som du är. Jag kommer från Forshaga i 

Värmland berättar Robert och gick min sjuksköterske-

utbildning i Karlstad. 

Samtidigt byggde jag på med en ambulansutbildning i 

Uddevalla. Jag var ny på ambulansen i Uddevalla och 

skulle lämna en patient på akuten. Sara arbetade som 

sjuksköterska där och när jag lämnat patienten ”slog 

kärleken till”. Vi blev sedan ett par och besöken blev 

många hos svärfar Kent och svärmor Birgitta. En 

sommardag 2006 hade vi köpt skaldjur och skulle åka   

ut till en ö och förlova oss. Det blev dåligt väder och 

precis innan vi kom till Smögenbron dök solen upp och 

där förlovade vi oss med Kent som kapten. Vi gifte oss 

2007 så vi firar 10-årig bröllpsdag den 12:e Augusti i 

år.Vi bor i Uddevalla och har byggt ett hus som var 

färdigt 2012. Jag arbetar på ambulansen i Munkedal och 

trivs jättebra, berättar Robert. Sen ett halvår arbetar jag 

med Singel Responder som är en del av min tjänst som 

ambulanssjuksköterska i Munkedal. Jag åker ut själv 

som specialistsjuksköterska och behandlar på plats. Det 

är ett komplement till den vanliga ambulansen och det 

sker i landstingets regi. Robert har också startat HLR-

utbildningar för företag genom sitt egna nystartade  
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företag Heart-Beat och sprider på dettasätt kunskapen 

om HLR. Vid stora ”event” med mycket människor kan 

det behövas snabba sjukvårdsinsatser. Jag kommer att 

vara med vid Motocross-VM och Uddevalla Solid 

Sound med mina kunskaper om avancerad event 

sjukvård. ( Heart-Beat AES ) 

Låt oss börja med själva utfrågningen 
 

 

Ålder: 35 år 

Familj: Sara och barnen Alva 10 år, Astrid 7 år och 

Ludvig 2 år. 

Bor: Uddevalla 

Intressen: Barn och arbete, motorsport och cykla 

mountainbike. 

Arbete: Ambulanssjuksköterska i Munkedal o egen 

företagare inom HLR-utbildning och Eventsjukvård. 

Vill om 5 år: Vara kvar på mitt arbete i Munkedal och 

hoppas att alla får vara friska och må bra. 

Glädjande om mitt liv: Att jag har en underbar hustru 

och 3 fina barn. 

Bästa film: Nyckeln till frihet. 

Favoritfärg: Blå 

Något roligt som hände 2016: Att starta upp mina två 

företag. 

Önskeresemål: En kryssningsresa i Karibien. 

Mår som allra bäst: En fin sommarkväll med en kall öl 

i Tullboden. 

Livsmotto: ”Livet är inte bara en lek”. ”Det är en dans 

på rosor”. 

Favoritmusk: Hårdrock. 

Tre saker som jag skulle ta med till en öde ö: Sara och 

barnen och en massa god mat. 

Lyckligaste dagarna i mitt liv: Barnens födslar och att 

allt gick bra. 

Det bästa med TVSK: Sammanhållningen genom alla 

åldrar 

Vi tackar för intervjun. 

                  
 

Under SM-veckan kommer SVT att sända 57 timmar Live TV och  
vattenskidor och wakeboard får sammanlagt 160 minuter! 

SM Borås 30 juni – 7 juli 2017 
Slalom, Trick & Hopp 

Cable Wakeboard/ Båt Wakeboard 
 

Vi kommer tillsammans med Svenska Wakeboard och vattenskidförbundet och flera av våra föreningar i distriktet 
arrangera SM under SM-veckan i Borås. 

Arrangemanget startar redan med Vattenskidor med grenarna slalom, trick och hopp på fredagen den 30 juni till 
den 3 juli, då det är finaler inom vattenskidgrenarna.  Inom Wakeboard kommer vi att arrangera våra tävlingar den 
4-6 juli.  

Finmaler i vattenskidor kommer att visas på SVT måndag 3 juli kl 16.00-17.15 och finaler i Wakeboard på Torsdag 
den 6 juli kl 13.35-15.00. 

Om ni har frågor eller vill delta som funktionär, kan ni kontakta Christer Hermansson 0706-18 71 30 eller om ni 
enbart vill besöka arenan för eventet på följande adress. 

Tävlingsplats: Sjön Kolbränningen i Borås,  

Adress: Klingarevägen 8, 504 71 Borås 

Klassning: SM Wakebaord Båt och SM Wakeboard kabel 2.0 Features Only. 

Välkomna! 
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DIN LOKALE SNICKARE I SOTENÄS  
  

 Nybyggnation 

 Tillbyggnad 

 Ombyggnad av villor och sommarstugor 
 

 

  

Ring 0703- 41 22 91 eller 0523- 331 35 
 

 

 

 

  

Om Norden  
Fiskareföreningen Norden har under mer än 60 år varit 

en ledande leverantör av fiskeutrustning och 

förnödenheter till fiskenäringen på västkusten.  
 

Välkommen till vår fina butik på Storgatan i Smögen. 

Här förser vi våra kunder med det mesta en klassisk 

skeppshandel kan erbjuda, alltifrån färg o tapeter till 

sjökläder, verktyg, gasol och fiskeutrustning. 
 

Gott om parkeringsplatser finns samt en egen kaj där du 

kan lägga till om du kommer sjövägen  
  

Service - Kunskap - Kvalitet  

Varmt Välkomna!  
 

Storgatan 42, 450 43  SMÖGEN 

Tfn: 0523- 313 82, Fax: 0523-313 82 
 

www.ffnorden.com  
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 Hildedalsgatan 168 

 417 05, GÖTEBORG 

Växel:  031-22 54 06 
 

www.oatmaleri.se 

 
 

MV Service AB 

Tuve Kyrkväg 202 

417 46 Göteborg 

Website:  

www.mvservice.se 

Tel: 031- 522 110  

Mob: 0736- 004 005  

Fax: 031- 522 195  

E-mail: 

info@mvservice.se 

 

 
 

E-post:  info@andersrorab.se 

Tfn & fax:  031-53 25 80 

Mobil:  070-866 79 85 

Adress:  Backa Bergögata 8,  

 422 46 Hisings Backa 
 

www andersrorab.se 
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MTB Plattsättning AB 
Martin Wennerlöf 
martin@mtbbygg.se 

 
Tel: 031- 57 32 20 

Fax: 031- 57 32 03 

Mob: 0703 - 93 22 00 
   

 

 

 

 

Randéns Mattor AB 

Möbelgatan 4 

431 33 MÖLNDAL 

 
 

www.randens .se 

 

www.ibsstallningar.se 
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GBG LEGO INDUSTRI AB . 
 

 

Sannegårdsgatan 1 

417 60 Göteborg 

Tel 031 -51 93 15 

  info@gbgli.se 

POST- OCH BESÖKSADRESS: HÅL I BETONG AB, BACKA STRANDGATA 18, 422 46 HISINGS BACKA 

WWW.HALIBETONG.SE 
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Styrelse 2017:     
Ordförande: Christer Hermansson vOrdförande:  Christer Ferm Kassör: Jeanette Aresund 

Adress: 

 

Tfn: 

Mobil: 

E-mail: 

Anemonvägen 14 

435 31 Mölnlycke 

 

0706-187130 

Christer.Hermansson@zitac.se 

Inägogatan 21A 

418 74 Göteborg 

031- 22 72 70 / 0523- 340 16 

0709- 91 68 84 

chr.ferm@gmail.com 

Önnereds Bryggväg 92 

421 57 Västra Frölunda 

031- 29 29 02 

0761-19 49 57 

jeanettearesund@gmail.com 

Sekreterare: Jette Gustafsson Mtrl.förvalt: Claes Samuelsson Ledamot: Harald Hermansson 

Adress: 

 

Tfn: 

Mobil: 

E-mail: 

Västra Söbacken 24 

444 41  Stenungsund 

0303- 698 02 

0707- 93 01 06 

jette@jette.se 

Sörgårdsgatan 12 

431 67  Mölndal 

031- 19 30 79 

0734- 47 25 15 

claes.samuelsson@kalltorpsbygg.se 

Floravägen 17A 

737 42 Fagersta 

 

0763-15 49 28 

harald9h@gmail.com 

Ledamot: Marie Lindebäck Ersättare: Pelle Östberg Ersättare: Lars Eriksson 

Adress: 

 

Tfn: 

Mobil: 

E-mail: 

Fullriggargatan 12 A 

426 74 Göteborg 

 

0709-59 74 04 

marie@vilje.se 

Tunnlandsgatan 9 

507 44  Borås 

 

0703- 74 82 15 

pe.ostberg@gmail.com 

Hällingsjövägen 1115 

434 97  Kungsbacka 

 

0706-34 33 10 

ler@blickle.se 

Ersättare: Karl-Hugo Hermansson Ersättare: Hillevi Lennström Ersättare: Sebastian Hermansson 

Adress: 

 

Tfn: 

Mobil: 

E-mail: 

Anemonvägen 14 

435 31 Mölnlycke 

 

0735-10 24 81 

karlhugohermansson@gmail.com 

Drottninggatan 27 

447 35 Vårgårda 

 

 

Familjenlennstrom@gmail.com 

Granåsvägen 4F  

468 33  Vargön 

 

 

sehe0711@fridaskolan.se 

Skola: 
www.tvsk.o.se 

TVSK  
Plusgiro:   51 99 95-5 

Tfn klubbhus: 0523- 344 66 
 

 
Ett dubbelåk medan solen går ner över Hovenäset. 

www.tvsk.o.se 


