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Ordförande har ordet   
 
 
Sommaren går fort när man är lycklig! I år har vi 
haft ett varierande hyggligt väder. För att citera 
Sigge” Man borde vara metrolog. Oavsett hur fel de 
har får de behålla jobbet” Regn, vind och sol var 
budskapet. Det var bara tiden de missade. Hoppas 
Du tog vara på alla fina dager när de kom. 
 
Styrelsen fick i uppdrag att modernisera våra 
stadgar. Med Jan Petterssons hjälp har vi fått fram 
ett förslag. Vi anslår förslaget på vår anslagstavla, 
lägger några ex i värmestugan och lägger ut 
förslaget på vår hemsida. Jan har även tittat igenom 
våra arrendeavtal för båthus. Dessa bör också 
skrivas om. På årsmötet tar vi besluten. 
 
Flera av våra medlemmar har varit ute på långresa. 
Vi hoppas på att kunna ordna några klubbkvällar i 
vinter, där långresenärerna berättar om sina resmål.  
Hamnkapten var en av resenärerna, så nu är det 
bråda dagar med platsfördelning och planering av 
arbetet.  
 
Båthusen söder om hamnen börjar bli klara. Redan i 
våras gav byggnaden lä i hamnen. Intressant att se 
hur båtarna på östra bryggan kommer att reagera 
när höstrusket kommer. 
 
Arbete med detaljplanen går sakta fram mot ett 
samråd. Projektering av Spolplatta och Lyftkran 
pågår. Snart kommer projektgruppen att efterlysa 
många händer. Du ställer väl upp! 
Mer om detta på Årsmötet. 
 
Plötsligt händer det. Hamnen är full med båtar. Är 
det effekt av stängd kanal och en påminnelse om att 
hösten närmar sig. Låt inte båten ligga i sjön om du 
inte har för avsikt att använda den. Lyft upp båten 
så snart som möjligt, så det finns plats för de som 
anländer senare. ”Tjörn Runt, båt upp” är ett 
uttryck som en gammal vän myntade. Det ligger 
mycket i den devisen. 
 
Våra hamnmästare har haft möte och tycker att 
båtlyften går bra, så vi ändrar inte på deras rutiner 
med anmälningslista för båtlyft. Listorna hänger på 
Anslagstavlan. 
 
Hemsidan behöver renoveras. Det är mycket jobb 
för Lars-Erik när den skall uppdateras. Vi tar gärna 
emot idéer om utseende och innehåll. 
 
Vår grind in på området fungerar bra. Några gånger 
har vi fått byta låskolv pga. stort slitage. Vi 
kommer att lägga till ett alternativt sätt att öppna 
grinden, via SMS-meddelande. 
 
De närmaste 10 månaderna kommer jag att jobba i 
ett stort projekt, där stor del av min vakna tid 

kommer att tas i anspråk av min arbetsgivare. Det 
skulle vara ojust mot Er att sitta kvar i styrelsen nu, 
när TBK behöver aktiva personer för att slutföra de 
projekt som vi jobbat med de senaste åren. Av den 
anledningen kommer jag inte att ställa upp för 
omval. 
 
Slutligen vill jag tacka alla som ställer upp och 
jobbar för klubben. Utan er hade vi inte existerat. 
 
 
Vi ses på årsmötet. 
Knut Andersson 
Ordförande 
 
 
 
Förslag nya Stadgar  
Jan Pettersson har hjälpt oss med uppdraget att ta 
fram ett nytt förslag till stadgar för TBK. Han har 
utgått från SBU:s ”Ramstadgar för båtklubb” och 
våra egna. Ur detta kommer ett förslag till nya 
stadgar. Vi kommer även att lägga ut förslaget i vår 
värmestuga och anslå det på hemsidan. Läs igenom 
förslaget. På årsmötet tar vi upp frågan om vi skall 
ändra stadgarna. 
 
 
Förslag nytt arrendeavtal för båthus  
Våra Arrendeavtal för båthus har Jan P tittat på med 
juristens ögon. Vi har fått ett förslag från honom 
om ändring, så det följer våra regler och en modern 
lagstiftning. Vi lägger även ut detta förslag i vår 
värmestuga. Läs och kom med synpunkter till 
Årsmötet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamnkapten informerar   
Under sommaren har vi kopplat vatten till den östra 
bryggan, så nu går det att tvätta överbyggnaden på 
båten före upptagning om du vill. Senare kommer 
vi även att koppla in el på Östra bryggan. 
Även i år har vi över 40 st som står i kö för 
vinterplats på båtgården. Vi har endast 18 platser att 
fördela, så använder du inte din plats i vinter så hör 
av dig. Jag kan kanske hyra ut din plats och du får 
betalt för den. 
Arbetet med en ny ersättningskran för båtlyft samt 
ny spolplatta kommer förhoppningsvis igång under 

Kallelse till årsmöte. 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
årsmöte torsdag den 28 oktober. 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
Dagordningen kommer att finnas upplagd 
på hemsidan under fliken protokoll. 
 
OBS! Förslag till revidering av stadgar. 
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vintern. Myndighetsbeslut tar dock sin tid att få 
klart. 
Till sist vill jag påminna om liggtider och priser i 
hamnen. Avsikten är, att det alltid skall finnas plats 
för hemkommande, att få tillgång till en hygglig 
bryggplats under avrustning. 
Kajavgift vid södra delen av hamnen. Efter en 
vecka gratis, är kostnaden 100 kr/ dygn under tiden 
1 maj – 15 juni och 1 sept – 31 okt. 
Kajavgift i östra och norra delen av hamnen. Efter 3 
veckor gratis är kosnaden 50 kr/ dygn under tiden 1 
sept – 31 okt. 
Anders Dahlgren 0706- 348561 
 
Detaljplan och nya båthus  
Den efterlängtade detaljplanen har inte kommit ut 
för samråd i skrivandets stund, men nu lär det vara 
nära!  
Vår avsikt är att börja projektera för två hus (16 
moduler) så snart samrådet är avslutat. 
Förutsättningarna för byggnation ändras sällan efter 
samråd.  
Du som står på den övre halvan i kö för båthus 
kommer att kallas till ett förberedande möte. 
Mer om detta på Årsmötet.   
 
 
 
Grindöppning via SMS      
Under hösten kommer vi att få möjligheten att 
öppna grinden via SMS från mobiltelefon, dvs. 
du behöver inte ha grindnyckeln för att få 
grindöppning. 
 
Fördelarna med detta är: 
 

• att vi förhoppningsvis får ett minskat 
slitage på grindlåset 

• att du inte behöver gå ur bilen för 
tillträde/utfart till båtgården (vid 
ruskväder) 

• att du inte behöver gå till grinden då du 
skall släppa in/ut besök till dig 

• att ansvariga inte behöver vara på plats 
för att ex. släppa in/ut 
entrepenörer/leveranser till klubben 

 
 
Förutsättningen för SMS-styrning är: 
 
• att du har anmält ditt mobiltelefonnummer 

till kontaktpersonen 
• att du inte har ”Dolt nummer” aktiverat på 

din mobiltelefon 
• att du har tjänsten SMS aktiverad på ditt 

mobiltelefonabonnemang 
 
 
Kostnader: 
 

• 50:- i engångsavgift/anmält abonnemang 
(Erläggs till kassören, via bankgiro) 

• din trafikavgift för SMS-meddelande (olika 
beroende på operatör och 
abonnemangsform) 

 
Kontaktperson: 

Hans Därnemyr 
070-662 46 49, 070 572 12 62 
  
hans.darnemyr@brand112.se 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vet du någon som är villig att ta en plats 
i Styrelsen? 
Valberedningen söker folk som kan bli 
förtroendevalda till nästa mandatperiod. Tipsa om 
lämpliga personer! Ring 
C-G Larzon  0705 – 337807 
Hans Peterson 0703 – 375011 
P-A Cedergren 0706 – 954524 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. Vår 
veranda var för liten. Vi fick sitta i det 
nyrenoverade traktorgaraget. Vad blir det nästa år? 
Jan Tallberg, Festgeneral 
 
 
Spolplatta och lyftkran  
      
Gruppen för spolplatta och kran har haft 2 möten. 
Just nu pågår arbetet med att få fram uppgifter för 
ansökning av bidrag för spolplattan och 
reningsanläggningen. 
Projekteringen är i det närmaste klar vad gäller kran 
konstruktion och fundament. Det vi behöver hjälp 
med nu är att jaga är spont, det går åt ca 10-12 
krönmeter. Sponten bör vara ca 6 meter långa. 
Har ni tips, hör av er till undertecknad 
 
Thorbjörn 

Årets skeppsklocka. 
Tycker Du att någon gjort lite extra för 
klubben under året. Lämna förslag och en 
liten motivering till någon av oss i Styrelsen. 

Följ med på en tur västerut! 
Flera av våra medlemmar har seglat 
västerut i sommar. De berättar om sina 
äventyr.  
Tid: Ej klart, men planeras till november 
Håll utkik efter tidpunkt på www.thnbk.se 
 
Plats: Klubblokalen, Överby. 


