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Ordförande har ordet   
Hoppas ni haft en avkopplande sommar 
med mycket båtliv. 
På båtgården har det varit full aktivitet 
med att inreda de nya båthusen . Det har 
varit lika roligt varje gång man kommit ner 
till gården att se vem som är här idag, 
olika portar har varit öppnade och alla har 
kommit olika långt. Det har varit en munter 
stämning och ett flöde av erfarenhets 
utbyte och lån av prylar. Liftar har bokats 
och ständigt flyttats mellan husen. Vår fina 
kran och reningsanläggning är nu i drift 
och vi kan stoltsera med en av Sveriges 
finaste båtgårdar. Vi har haft flera besök 
från andra båtklubbar som hört talas om 
våra projekt och det kommer även att bli 
ett reportage i Båtliv framöver. Alla är 
mycket imponerade av vad våra 
arbetsgrupper åstadkommer. 
Vill passa på att tacka alla som engagerar 
sig och sliter med våra projekt. 
Jag är en glad och stolt ordförande som 
berättar för utomstående . 
 
Vi syns på årsmötet  
 
Yngve Bohlin 
Ordförande. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Hamnkapten informerar   
Som ni har sett är lyftkranen klar och i bruk. 
Hamnmästarna är mycket nöjda med 
denna. Även spolplatta med 
högtryckstvättar och reningsanläggning är 
igång och alla som tvättat sina båtar är 
nöjda. I skrivande stund väntar vi 
fortfarande på att få gjuta platta 2. 
Alla båtar som lyfts och skall placeras på 
båtgården måste tvättas på spolplattan. 
För att spara tid skall alla ha tvättat av 
överbyggnaden medan båten ligger i 
vattnet. 
Glöm inte betala hamnmästarna som 
vanligt för att de ställer upp på sin fritid för 
att hjälpa dig. 
Anmälan för lyft sker som vanligt på 
anslagstavlan. Lyften börjar kl 9 på lördag 
och söndag och då måste du vara på 
plats. 
Tänk på att hamnmästarna är där på sin 
fritid för att hjälpa dig och då får det inte 
vara långa väntetider mellan lyften. 
 
Hälsningar Anders Dahlgren. 
 
 
Debitering lyftavgift 
Nytt för i år blir att alla lyft & spolavgifter 
debiteras via utskick redan i december i 
samband med den el debitering för alla 
som förbrukar med än 1000kWh/år. Detta 
för att klubben skall ha ett jämnare 
kassaflöde under året.  
 
/Kassören 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till årsmöte. 

 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
årsmöte torsdagen den 25 oktober. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
 
Dagordningen kommer att finnas 
upplagd på hemsidan www.thnbk.se 
, under fliken protokoll. 
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Detaljplan och nya båthus  
Under året som gått har som alla vet 
färdigställts 24 nya båthus på det nya 
området i söder. Detaljplanen medger 
uppförande av ytterligare minst lika 
många båthus för framtida 
båthusbyggare, i princip allt grönt på 
nedanstående bild. Då tillräckligt intresse 
finns bland byggarna i kölistan kan ett nytt 
byggprojekt startas upp. 
 

 

 

Spolplatta och lyftkran 
Nu är lyftkranen besiktigad, driftsatt och 
den verkar fungera till allas belåtenhet. 
Det som kvarstår är att CE-märka och 
ordna ett tak att parkera maskineriet 
under som skyddar utrustningen framförallt 
under vintern. 
Spolplattan under kranen med tillhörande 
reningsutrustning är också klar och 
används. Kvar är att gjuta platta 2 och 
montera högtryckstvätt för denna. 
Gjutning kommer att ske så snart vädret 
tillåter. 
Kommunens miljöförvaltning har 
kontrollerat anläggningen och var mycket 
nöjd med den. Uppföljning sker genom 
provtagning av vattnet efter reningen 
 
Det har också beslutats att ingen tvätt av 
undervattenskropp och skrovsidor får ske 
på gården all sådan tvätt sker på 
spolplattorna. 
 
/Thorbjörn 0705-870330 
 
 

Förstärkning av el-servisen 
Förstärkningen av vårt el-nät har ännu ej 
skett. Vi planerar att höja huvudsäkringen 
från 125A till 160A med möjlighet till 200A. 
Tills detta är utfört använd el med förnuft 
särskilt vid sträng kyla. 
 

 
 

 
Eluttag & elmätare 
Under året har elgruppen 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 0705-721262. 
 
 
 

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. Du som däremot vill sätta upp 
dig i någon kö gör detta som vanligt via 
ansökan på hemsidan.  
 
 

Vårfesten 12 maj 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
begagnades återigen ett av båthusen i J-
raden för detta evenemang. Grill på 
södersidan i kvällssolens sken. Sedan blev 
det god mat samt sång och musik i form 
av ukulele, gitarr & dragspel. 
 
/Jan Tallberg, Festgeneral 
 
 
 

Masthuset 
Uppmärkning av alla hyllplan genom 
målning av alla uppläggningsbalkar i olika 
färger har skett under sommaren.  En ny 
lyftanordning har installerats för att 
underlätta rangering av master från och till 
mastvagnen.  Som en del redan upptäckt 
är låset temporärt utbytt. Vid inläggning av 
mast tas alltid kontakt med Jan Tallberg 
0706-447487 som anvisar en plats samt ger 
instruktion om handhavande av 
lyftanordningen. 
 
/Jan Tallberg 


