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Ordförande har ordet   

Hösten kom som en överaskning i år igen , 
sommaren försvann som vanligt alldeles för 
fort.  

På vårt senaste styrelse möte diskuterade 
vi framtida investreringar i samband med 
nästa års budget. Jag har funderat lite vad 
som kan utveckla och höja Trollhättans 
båtklubb ytterligare. Nu har jag blivit lite 
varm i kläderna som orförande och vågar 
utmana er medlemmar med lite nya 
visioner.  

Jag skulle vilja presentera ett nytt projekt 
på årsmötet som kanske kan  bli till glädje 
för alla medlemmar och även bli ett 
landmärke för Trollhättans båtklubb.  

Välkomna till Årsmötet    

 
Vi syns på årsmötet  
 
Yngve Bohlin 
Ordförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hamnkapten informerar   
 
Vår båtgård utvecklas hela tiden så även i 
år då flera projekt utförts såsom ny gasol 
depå, asfaltering runt spolplattor samt A & 
J-raden. K & I-raden har blivit upprensade 
och grusade, lite arbete kvar i södra delen 
av K-raden. För övriga båtplatsinnehavare 
gäller det att hålla rent från sly och övrigt 
materiel. 
Pågående projekt är förstärkning av södra 
kajen där gruset intill betongbryggan 
ersätts av en träbrygga på ca 1m, för att 
förhindra att marken undermineras och 
stora hålor bildas som det varit senaste 
tiden. Mindre trevligt är att vi fått staketet 
uppklippt vid gamla porten, så titta över 
era tillhörigheter. 
Båtupptagningar pågår för fullt. När det 
gäller lyft med lastbil så glöm inte att boka 
tid för att inte störa ordinarie upptagning, 
kolla med hamnmästarna. 
För de som förvarar sin mast i masthuset 
gäller att märka masten noggrant, annars 
kan den bli utlagd. 
Tillsist hoppas jag att alla tyckte det var 
trevligt med en långliggare vid södra kajen 
i somras? Hälsning från Klas i den stora blå 
stålbåten. 
 
Hälsningar Per-Arne 
 
 
Valberedningen  
 
Hej alla nu har det snart gått ett helt år 
från vårt förra årsmöte då jag bad om 
förslag till framtida delegater från er 
medlemmar, men förslagen är väldigt få. 
Inför årets årsmöte är vi ännu inte riktigt i 
hamn, det är trögt i processen men när 
årsmötet väl är hoppas vi i valberedningen 
att allt ska vara klart.  
Viktigt för nästa mandatperiod i oktober 
2015 så ska tunga namn fram, jag tänker 
närmast på vår kassör. 
Därför efterlyser vi i valberedningen fler 
frivilliga till dessa trevliga och utvecklande 
förtroendeuppdrag i styrelser eller övriga 
poster. 
 
C- G Larzon  
Ordförande Valberedningen. 
 

Kallelse till årsmöte 2014 
 
Medlemmarna i TBK kallas härmed 
till årsmöte torsdagen den 30 
oktober. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan 
 
Dagordningen kommer att finnas 
upplagd på hemsidan 
www.thnbk.se 
 



      TBK Nytt Hösten 2014    
 
 
 
Asfaltering 
Efter beslut på vårmötet så utökades 
omfattningen av asfalteringen av 
området. Området har nu asfalterats till 
den nivå som låg i långtidsplanen då även 
A-raden och J-raden färdigställdes ihop 
med området runt den nya lyftkranen och 
spolplattorna. Ytterligare fortsättning ligger 
för beslut först efter det att hela området 
färdigbyggts.   
 
 
Båthus södra området 
Flera byggrupper är nu uppstartade och 
håller på att färdigställas. De som bygger 
närmast älven har lagt ut hela projektet på 
entrepenad till Lilleskogs bygg och 
omfattar 6 stycken båthus. Mittemot håller 
ett självbyggaregäng på och uppför en 
båthuslänga på numera 9 st hus, fyra 
byggare har nyligen anslutit sig till den och 
kommer att uppföra sina hus kloss mot 
befintliga.  
Totalt med pågående byggprojekt 
kommer det innan året är slut ha uppförts 
39 båthus på södra området. 
 
 
Gasdepå 
Är nu färdigställd och driftsatt ute på norra 
piren från och med höstupptagningen.  
 
Ni som eventuellt inte har sjösatt under året 
och vet med er att ni inte har lämnat er 
gasflaska skall göra det omgående till 
hamnmästarna. 
Klubben har bestämt att från och med 
januari 2015 får inga gasflaskor förvaras i 
något båthus eller någon båt på området. 
Nolltolerans gäller och är belagt med vite. 
Befintliga gasskyltar plockas bort av resp 
båthusägare. 

 
 
 

 
 
 
 
Byggklara platser 
På södra området finns nu 3st byggklara 
platser för att uppföra båthus på. Dessa är 
platserna N1,2,3. Hör av er till styrelsen om 
ni är intresserade av att bygga. 
 

 
 
 
 
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 gå ur 
någon kö. Du som däremot vill sätta upp 
dig i någon kö gör detta som vanligt via 
ansökan på hemsidan.  
 
Hemsidan 
Arbete påbörjand för ny IT-plattform för 
hemsidan där en modernare och tidsenligt 
layout eftersträvas. 
 
Ambitionsnivån är att det skall vara en hög 
igenkänningsfaktor jämfört med 
nuvarande. 
 
Så håll koll på www.thnbk.se under hösten. 
 


