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Ordförande har ordet 

 
Hej igen, 

 

Först kom Båtmässan – se´n kom vintern.  

 

Några eldsjälar har tagit på sig en översyn och 

målning av vår nya maskin, en Volvo L70, som 

skall ersätta traktorn. Inte ens en ”eldsjäl” räckte att 

få upp temperaturen i traktorgaraget under februari 

månad, men de kämpade på runt fryspunkten. Till 

nästa vinter bör vi ha isolerat traktorgaraget. 

På tal om isolering har fastighetsgruppen med stöd 

av elgruppen färdigställt uthyrningsmodulen. Nu 

finns det både värme och ljus för våra hyresgäster. 

De renoverade fönstren i klubbmodulen när de ändå 

var igång.  Bra jobbat! 

Vår hamngrupp har gjort ett fint jobb som 

avslutades med att byta ut träbryggan på norra piren 

och brandgruppen jobbar med att höja säkerheten. 

  

Traktor och hamn har tärt på vårt kapital och till 

vårmötet får Du ta ställning till i vilken takt vi skall 

fortsätta med upprustning av vår anläggning. Det 

finns fortfarande mycket att göra: Spolplatta, ersätta 

gamla sjösättningskranen, hamnen, belysning, bättre 

beläggning på våra ”huvudgator”. Det är bara att se 

sig om så går det att förbättra vår fina båtgård.  

Pengar är en väsentlig del i det fortsatta arbetet. 

Bromsa upp, höja hyran /depositionsavgifter eller 

låna är våra alternativ. 

 

Ekonomin är alltid ett samtalsämne. Vi i styrelsen 

vill förenkla våra medlemsavgifter och fakturering 

genom att ta bort så många delposter på fakturan 

som möjligt. Målet är att vi betalar medlemsavgift, 

platshyra och eventuella tillägg för båtlyft, masthus 

o.dyl.  Det blir samma kostnad, men mindre 

administration.  

På vårens faktura kommer även en debitering till 

dem som inte utfört sin arbetsplikt under 

verksamhetsåret 2007/08. Skulle vi av misstag 

debiterat Dig. Kontakta Ingemar Fors, kassören 

eller mig, så reder vi ut det. 

 

I år startar vi vårmötet med en information från AB 

Göta Kanal av Gunnar Andréason. Han kommer att 

tala om Göta kanals historia och Göta kanal idag. 

Ta tillfället i akt och upplev denna del av 

båtsverige. Nästa semesterresa? 

 

Översiktsplanen för Överby har vunnit laga kraft. 

Arbetet med vår detaljplan pågår i stadshuset. 

Till semestern förväntas allt vara klart. Det har varit 

en lång resa, men nu kan Du som står i byggkön, få 

komma igång. Mer om detta på vårmötet. 

 

Till sist. Tack alla er som hjälpt till att få vår klubb 

och anläggning i det fina skick som vi har idag. 

 

Vi ses på vårmötet   

Knut 

  

 

Kassören informerar 
Som Ordföranden nämnt så kommer vi på vårmötet 

att diskutera avgifter/ekonomi, investeringar. Dessa 

frågor är viktiga för vår framtida verksamhet. 

Hoppas på ett välbesökt möte. 

En ny blankett för Medlemsansökan/Ändring av 

medlemsuppgift har skapats och finns tillgänglig på 

hemsidan för nedladdning. Använd denna vid 

förändring av tex. (adress, e-mail, tel, båtinnehav) 

så att vårt medlemsregister hela tiden är aktuellt. 

För att snabbt kunna få ut medlemsinformation är ju 

e-mail ett bra sätt. 

Maila ifylld blankett till  kassor@thnbk.se  

eller lägg den i brevlådan vid infarten 

 

Tackar för ordet 

Karl-Axel & Ingemar 

 

Hamnkaptenen har ordet 
Ombyggnaden av den norra bryggan är klar. 

Den gamla traktorn skall säljas. 

16 st nya hamnmästare har anmält sig för att hjälpa 

oss andra med sjösättning och upptagning av våra 

båtar. Dessa skall nu utbildas på lastamskin och 

krankörning.  

För att underlätta för alla, var vänliga märk ut 

position av lyftsling på båten vid sjösättning. 

Märk ut båtplacering  på båtvagnen (tex. linje 

bakant köl). Du som båtägare är ansvarig för att 

båten är försäkrad, att lyft-sling placeras rätt vid 

lyft,  och att vagnen är säker. 

 

En ny kompressor har inköpts. 

För att få bukt med att gamla båtar blir stående som 

vrak på båtgården, föreslås en ny avgift. 

Sommaravgift för båtar på land som förfaller. 

500 kr första sommaren, därefter fördubblas avgiften 

varje ny sommar båten ligger på land utan sjösättning 

däremellan. 500 kr första sommaren 1000 kr andra 

sommaren 2000 kr tredje osv. Vid särskilda fall kan 

skriftlig överenskommelse träffas med styrelsen för 

befrielse av sommaravgift. 

 

Anders Dahlgren, hamnkapten 

 

 

Sekreteraren har ordet 
 

Hej på er!  

Vår hemsida, www.thnbk.se, innehåller en hel del 

information. Där kan ni läsa mötesprotokoll, 

aktiviteter mm.  Har ni ytterligare idéer, gamla 

bilder och önskemål om information ni saknar, så 

meddelar ni mig eller direkt till  

webmaster@thnbk.se  

Tackar för ordet 

Svante Arvidsson 
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Masthuset 
 

Masthuset är fullbelagt för närvarande. Vi har en 

liten kö. Ordningen är god, men; 

Du skall förse din mast med märkbricka, med 

namn och båtplatsnummer.  
Jan  

 

ARBETSGRUPPER 

 
Om ni vill anmäla er till en arbetsgrupp,  kontakta 

styrelsen 

 

Brand-gruppen  
Under hösten och vintern har en del arbetsuppgifter 

utförts. 

Svetsplatsen intill masthuset är i princip 

iordningställd. Återstående arbete är bättre 

förankring av ramen samt att infästningen av 

plåttaket måste säkerställas. Elgruppen kommer att 

montera ett eluttag på masthusets gavel så snart de 

kan. OBS! Släckvagnen från verkstaden tas med vid 

svetsarbeten. 

 

För att öka säkerheten på området skall alla 

gasflaskor förvaras i uppmärkta hus enligt ett 

”faddersystem”. INGEN ANNAN PLATS ÄR 

TILLÅTEN. Brandgruppen har satt upp skyltar på 

alla hus som får förvara gasflaskor. För övriga 

platser har Brandgruppen en tagit fram en lista över 

var de skall förvara gasol. Denna lista finns 

anslagen på anslagstavlan samt på hemsidan och 

måste följas from höstupptagningen. 

 

Antalet släckare på båtklubben har utökats. Vårt 

förslag är att ytterligare släckare monteras på norra 

respektive södra utrustningsbryggan.     

 
Monica 

 

El-gruppen 
Mätarinstallation pågår i B och C-raden. Gruppen 

kommer att jobba sig igenom resterande båtplatser 

så att Alla som skall ha, har mätare till kommande 

vinter.  

Belysning på båtgården - översyn pågår. 

Kontaktperson Hans Pettersson  0703-375011 

 

Fastighets-gruppen  
Våra anläggningar på land måste underhållas här 

kan den händige få sitt lystmäte.  

Uthyrningsmodulen isolerad, målad och har fått 

permanent el. 

Fönster i klubbmodulen renoverade. 

Isolering av traktorgaraget står på tur. 

Här saknas krafter Väkommen! 

Kontakta Lars Johansson i styrelsen. 

 

Hamn-gruppen   
En grupp som svarar för drift och underhåll av vår 

hamn. 

Kontakta Anders Dahlgren i styrelsen. 

Kran-gruppen   
Våra lyftkranar behöver ses över årligen. Du som 

vill jobba med mekanik och underhåll passar in i 

denna gruppen.  

Kontakta Sigge Andersson. 

 

 

Områdes-gruppen   
Här har vi fått in några frivilliga. Fler medlemmar 

är välkomna. Vi kommer att kalla till en gemensam 

vårstädning av området 

Kontakta Lennart Andersen i styrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen 2008- 09 

Ordförande Knut Andersson              H20 

Vice ordf Thorbjörn Lidvall           M20 

Kassör Karl-Axel Bäck              G18 

Sekreterare Svante Arvidsson           K13 

Hamnkapten Anders Dahlgren            F05 

Vice sekr Jan Tallberg                    G17 

Miljö Lennart Andersen           M07 

Suppleant Lars Johansson               H14 

 Ingemar Fors               G12 

Nyckelansvarig Lennart Andersen           M07 

Masthuset Jan Tallberg                   G17 

MOBILGRUPPEN 
Sjösättning; Lördagen den 16 maj från kl. 

08.00.,Samling 07:30, för att dra fram båtar 

mm. Anmälningslista kommer att finnas på 

klubbens anslagstavla. 

Kontakta Mikael Alsterberg 

Dagtid    0703 - 829873 

Kväll      0707 - 874885 

Svante Arvidsson   0704-614116 

 

  

 

Kallelse till Vårmöte och information 

från Göta Kanalbolaget. 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till ett 

dubbelmöte torsdagen den 2 april. 

Tid: 18.00 Information om Göta Kanal 

därefter Vårmöte  
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 

 

Dagordningen kommer att finnas på 

anslagstavlan och TBK:s hemsida under 

fliken protokoll 


