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Ordförande har ordet   
 
Nu är det snart ett år sedan jag valdes till 
ordförande i Trollhättans båtklubb. 
Det har varit ett händelserikt år från att i 
vintras vara med om att hela hamnen var 
full av is och några av våra medlemmar 
sågade rännor i metertjock is med 
motorsåg för att inte isen skulle knäcka 
våra bryggor till att se båtägare sitta i 
solen och dricka kaffe vid sina båtar under 
sommaren. 
Båtgården är för tillfället en av Trollhättans 
största byggarbetsplats och det händer 
något hela tiden. 
Flitiga medlemmar gör jätteinsatser för 
klubben och jag hoppas att det även i 
fortsättningen kommer att vara en plats  
för kreativitet, aktivitet och en plats där 
man helst vill vara. 
Ni som känner er sugna att delta i den 
gemenskap som blomstrar nere på 
båtgården hör av er till Anders Dahlgren, 
Hamnkapten eller till någon av 
arbetsgrupperna, det finns ständigt behov 
av frivillig arbetskraft. 
 
Tack för mig  
Vi syns på årsmötet. 

  
Ordförande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hamnkapten informerar   
 
Just nu är det tryck i hamnen efter det att 
kanalen öppnat igen. Många hemkomna 
båtar vill ju få tillgång till en bra bryggplats 
under avrustningen så därför uppmanas 
alla att avrusta så fort som möjligt efter 
hemkomst. För att få fart på upptagning 
och sjösättning kan det i framtiden komma 
att ställas högre krav på att förkorta 
liggetiderna vid norra och östra bryggan 
och ev. höjda kajavgifter. 
 
Förberedelse för att bygga en ny toalett 
har påbörjats. En vattenledning har redan 
grävt ner till den tänkta placeringen vid 
gaveln på L-huset där katamaranen stod. 
Byggandet av denna sker efter det att 
kran & spolplattor har färdigställts. 
 
/Hamnkapten 
 

 
El-debitering 
Styrelsen har utarbetat en modell för el-
debitering enligt beslut på vårmötet. 
Anledningen är minska klubben utlägg för 
medlemmarnas elkostnader som de 
senaste vintrarna varit uppemot 200 000kr. 
 
Medlemmar som på föregående årsbasis 
förbrukar mer än 1000kWh kommer att 
schablonmässigt debiteras med ca 50 % 
av föregående års förbrukning genom ett 
extra utskick i december. Avläsning sker 
som vanligt, inrapporteras senast 31/3 och 
avstäms mot ev. den extra debitering vid 
slutfaktura i april.  
Tänk på den nya förseningsavgiften på 
500kr som beslutades på vårmötet. 
 
 
Inbetalning av årets 
båtplatsavgifter 2011 
I år har andelen (20 %) av inte inbetalda 
båtplatsavgifter för innevarande år ökat 
markant. Ni som vet med er att ni inte 
betalt gör detta omgående. Påminnelse 
kommer att skickas ut. 
 
/Kassören 
 
 

 

Kallelse till årsmöte. 
 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
årsmöte torsdagen den 27 oktober. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
 
Dagordningen kommer att finnas 
upplagd på hemsidan www.thnbk.se 
, under fliken protokoll. 
 
 
Förslag till revidering av stadgar & val av 
hedersmedlem 
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Detaljplan och nya båthus  
Det efterlängtade beslutet om ny 
detaljplan för området söder om 
båtklubben har under försommaren 
äntligen antagits av Trollhättans stad. 
Projektering och markarbeten för de nya 
båthusen har sedan en tid pågått. I denna 
byggomgång uppförs totalt 24st båthus 
fördelat på tre huskroppar (13st+6st 18m 
och 5st 15m). Alla båthusen kommer att 
uppföras genom delad entreprenad dvs. 
en byggfirma kommer att stomresa samt 
klä fasaderna. Övrigt arbete görs av 
byggruppen. Detaljplanen medger 
uppförande av ytterligare minst lika 
många båthus för framtida 
båthusbyggare. 
 
/Lycka till säger vi från styrelsen 
 
 
 
Spolplatta och lyftkran 
 
Arbetet med vår kran och spolplatta går 
framåt med stora steg mycket tack vare 
ett gäng entusiaster som kämpar för vår 
klubb, stort tack så här långt. 
 Fundament för kranen är pålad, ytterform 
och armering är klar i skrivande stund så 
pågår dubblering av formen. Efter gjutning 
av fundamenten som vi hoppas kunna 
utföra inom någon vecka kommer arbetet 
med de 2 spolplattorna att påbörjas. 
Rening av vattnet från spolplattorna 
kommer att ske i ett första steg med 
sedimenteringsbrunnar utanför 
värmestugan för att därefter pumpas in i 
steg 2 reningen som kommer att finnas i 
vår verkstadsmodul och bestå av finfilter 
och sist kolfilter. 
Målet kvarstår att kran och minst steg 1 
reningen skall vara i drift till nästa 
höstupptagning. 
 
 
VI BEHÖVER FRIVILLIGA SOM VILL 
HJÄLPA TILL MED VÅRT PROJEKT. 
 
Hör av er till Anders Dahlgren eller 
undertecknad 
 
Thorbjörn 0705-870330 
 
 

 
 
 
Förstärkning av el-servisen 
För att täcka ökade elförbrukningar för 
spolplatta, kran och nya området. 
behöver el-servisen förstärkas. Samtidigt 
flyttas servisen till grinden. Detta för att få 
ett stabilare kraftnät på båtgården och 
kortare ledningssträckning till förbrukarna. 
Vi ökar huvudsäkringen från 125A till 160A 
med möjlighet till 200A. 
 
 
 
Eluttag & elmätare 
Elgruppen har nu påbörjat ett arbete med 
att göra översyn av alla eluttag på 
båtgården, Bristfälliga komponent kommer 
att bytas ut för att säkerställa funktion. I 
samband med detta görs också en 
inventering av behovet av elmätare på 
området. Alla med platser som byggt in sin 
båt skall ju ha elmätare. Ni som vet med er 
att ni inte har elmätare kontaktar Hans 

Därnemyr  070-5721262. 
 
 
 
Kölistor 
Klubbens kölistor för att bygga båthus, 
plats i masthus, hyra bryggplats i hamnen 
och intresselista köpa båthus finns 
anslagna på vår hemsida www.thnbk.se 
samt på anslagstavlan. För att hålla dessa 
listor så aktuella som möjligt ombeds du 
som står uppsatt i någon av dessa kölistor 
att se över ditt behov. Kontakta 
sekreterare@thnbk.se om du vill går ur 
någon kö.   
 

 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
begagnades ett av de nya Båthusen i J-
raden för detta evenemang. Trubadur  
C-G Larsson stod för underhållningen. 
 
/Jan Tallberg, Festgeneral 
 
 


