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Ordförande har ordet   
 
Man brukar säga att barndomens sommar 
alltid var bäst, men den sommar som har 
varit i år har varit fantastisk och det fina 
vädret bara fortsatte och fortsatte långt in 
i september. 
Våra projekt har rullat på och sommarens 
asfaltering har lyft båtgården ytterligare 
några snäpp, Det som har varit tråkigt är 
att vi har haft påhälsning av objudna 
gäster som försett sig med diverse 
båtmotorer. Jag får tacka alla för det 
engagemang som blev efter denna 
händelse. Vi har vidtagit vissa åtgärder för 
att förhindra eller att göra det svårare om 
det skulle hända fler gånger. 
Vi har ett stort värde innanför våra grindar, 
så jag vädjar till alla att vara 
uppmärksamma och ifrågasätt om ni ser 
någon ni inte känner igen. 
 
Vi har inte fått någon förfrågan om bygge 
av ytterligare båthus men trots att vi har 
många i byggkön så har det inte blivit 
något konkret. Jag vill gärna uppmuntra 
byggnationen för vi har marken och vi 
betalar nu arrende som ökar successivt . 
Välkomna till Årsmötet där vi bl.a. får 
besök av kanalverkets chef Per Lagerström 
som vill informera om kanalens öppettider 
mm . Bra tillfälle att säga vad vi tycker om 
detta. 
 
 
Vi syns på årsmötet  
 
Yngve Bohlin 
Ordförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hamnkapten informerar   
 
Äntligen har vi fått asfalt på en del av våra 
vägar. Det känns som en stor förbättring. Vi 
räknar med att kunna asfaltera runt våra 
spolplattor och vid mastkranen under 
nästa år.  
 
En ny belysningsmast har rests upp på 
södra torget som lyser upp mellan L & M 
raden, mellan G & H raden, mellan G & H 
raden och mellan N & O raden.  
 
Vår kran och våra spolplattor har fungerat 
bra under hösten. Vattenprover från 
spolplattorna har tagits efter 
reningsanläggningen. Vi väntar 
fortfarande på analyssvar. Det är bra att ni 
tvättar överbyggnaden när båten 
fortfarande ligger i vattnet. Det förkortar 
tvättiden på spolplattorna. Tänk på att 
hamnmästarna är där på sin fritid för att 
hjälpa dig och då får det inte vara för 
långt mellan båtlyften. Glöm inte 100-
lappen som tack för att de hjälper dig!  
 
Efter 8 år som hamnmästare så tackar jag 
för mig och önskar en ny hamnkapten 
lycka till. 
 
Hälsningar Anders Dahlgren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till årsmöte 2013 
 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
årsmöte torsdagen den 31 oktober. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
Besök från Sjöfartverket. 
Hedersmedlem kommer att utses. 
 
Dagordningen kommer att finnas upplagd 
på hemsidan www.thnbk.se 
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Asfaltering 
Som ni alla har sett har vi nu färdigställt 
etapp 1 i vårt projekt att asfaltera 
klubbområdet. Etapp 2 planeras till nästa 
år och avser området runt den nya 
lyftkranen och spolplattorna. Därefter får vi 
gemensamt besluta om hur vi går vidare 
med övriga ytor.   
 
 

 
 
 
Bygga båthus 
Ni som nu står i kö för att bygga båthus 
uppmanas nu att organisera er i 
byggrupper. Klubben disponerar ju sedan 
ett par år tillbaka hela området ner till bron 
enligt detaljplanen och betalar hyra för 
detta.   
 
 
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.  
 
Gamla kranen 
Den gamla kranen har sålts till Sjökvarns 
båtklubb. Nermontering startar 19 oktober. 
 
 
 

 
 
Inbrott på båtgården 
På försommaren hade vi ett inbrott på 
båtgården då ett antal utombordare stals. 
Information skickades ut av styrelsen via e-
post där vi bl.a. uppmanade alla 
medlemmar att se över sina försäkringar 
och polisanmäla eventuellt ytterligare 
saknad egendom. Bevakningsrutinerna har 
utökats, mer om detta på årsmötet. 
 
 
 
Allmänna regler & Medlemsinfo 
En revision av våra dokument Allmänna 
regler och Medlemsinformation har 
genomförts under hösten. Dokumenten 
finns upplagda på vår hemsida. Passa på 
att ta del av våra gemensamma regler! 
 
 
 
Betalningsmoral 
Vi måste alla bli bättre på att betala vår 
båtplats och elavgift till klubben inom 
utsagt tid utan påminnelse. Idag utgör 
detta ett merarbete för vår kassör efter 
varje avisering. Alla våra intäkter är väldigt 
viktiga att få in i tid eftersom det direkt 
påverkar vårt kassaflöde och planerad 
budget. Numera utgår påminnelseavgift 
vid utebliven inbetalning. Beslut har även 
tagits av styrelsen att hamnmästarna inte 
utför något båtlyft innan betalning 
inbetalts.  
 

 


