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Ordförande har ordet   

Det är märkligt vad fort tiden passerar, kan 

det vara åldern? Hösten är en häktiskt tid 

på båtgården, ca 150 båtar skall lyftas 

och tvättas, båtplatser skall ordnas och 

båthus skall färdigställas.  

Vi har nu ca 450 medlemmar och  ca 300 

platser inkl båthus på gården och 

efterfrågan på tillfälliga platser är stor.  

Vill passa på att tacka alla som jobbar 

med föreningens alla arbetuppgifter. Utan 

dessa insatser hade det inte varit möjligt 

att hålla vår höga nivå.  

Vårt årsmöte närmar sig och vi har många 

intressanta frågor att disskutera.  

..så välkomna till årsmötet    

Yngve Bohlin  

Orförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamnkapten informerar   
 

Vår båtgård utvecklas hela tiden så även i 

år då flera projekt utförts. Pågång i närtid 

är att äntligen kunna färdigställa den nya 

toaletten på gaveln på L-huset. Ärendet 

har dröjt pga ett oförutsett 

tillståndsförfarande med Trollhättan stad 

angående inblandning av gråvatten från 

handfatet. Samtidigt så passar vi på att 

flytta rörboden som står där nu till gamla 

grinden intill svetsplatsen. Material som 

idag står ute lite varstans på båtgården 

samla ihop och placeras där inne under 

överenseende med områdesgruppen. 

Grushögarna söder om H-raden tar vi bort 

ock skapar där två nya platser. För övriga 

båtplatsinnehavare gäller det att hålla 

rent från sly och övrigt materiel. 

 

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. 

 

Hälsningar Per-Arne 

 

 

Båthus södra området 
 

Den sista längan mot älven är i dagrna 

färdig att ta i besittning. Även denna har 

uppförts på entreprenad av Lilleskogs 

bygg. Nu återstår bara sydvästra delen av 

området där klubben hade förhoppningen 

om att kunna bilda en byggrupp under 

våren. Styrelsen höll ett flertal 

informationsmöten med intresserade ur 

kölista för att delge förutsättningarna. 

Kvarvarande yta medger att 11 båthus 

kan uppföras med ett max byggdjup av 

18m till 20m. I väntan på byggintressenter 

kommer klubben att succesivt fylla ut 

området med ”gratisfylle” för att 

iordningställa tillfälliga platser. 

Totalt har det nu uppförts 49 båthus på 

södra området. 
 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 2015 
 

Medlemmarna i TBK kallas härmed 

till årsmöte torsdagen den 22 

oktober. 

 

Tid: 18.30 

Plats: Arbetarföreningens hus 

Strandgatan 

 

Dagordning samt motioner kommer 

att finnas upplagd på hemsidan 

www.thnbk.se 

 

http://www.thnbk.se/
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Passersystem 
 

Sedan en tid tillbaka har vi kört igång det 

nya elektroniska passersystemet till vår 

anläggning, ett system där dagens nyckel 

ersätts av en "tagg". System består av.. 

 Två läsare vid grinden dvs. vi 

behöver i fortsättningen inte stiga ur 

bilen vid in/ut passage, 

 En läsare med elektroniskt lås till 

värmestuga, klubbförråd samt 

klubblokal (1:a dörren). 

Dagens nyckelsystem kommer att fungera 

parallellt under en tid framöver tills dess 

alla bytt ut sin nyckel mot en tagg. 

Mer praktisk information om hur detta skall 

gå till kommer att informeras om på 

hemsidan samt anslås vid grinden. Till att 

börja med kommer viss administrativ 

personal att utbilda sig i att hantera 

systemet och dess programvara. 

Nuvarande SMS öppning kommer att 

fortsätta parallellt som vanligt. 

 

Operation märkning båtvagn 
Antalet vagnar ute på båtgården 

tenderar att öka. För att lättare kunna 

hålla reda på alla vagnar uppmanas nu 

alla att märka sin båtvagn med.. 

 Namn 

 Plats 

 Telefonnummer.  

 

Märkningen kan ske direkt på vagnen eller 

med separat märkskylt. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Byggklara platser 
 

Fortfarande finns det på södra området 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. 

 
 

 

Valberedningen  

 
Hej! Till årsmötet kommer följande personer 

att föreslås till klubbens alla valbara 

förtroendeposter 

 

Ordförande  Yngve Bohlin - Omval 

Kassör Jan-Eric Bergqvist – Nyval 

Sekreterare Ingemar Fors – Kvarstår 

Ledamot Thorbjörn Lidvall – Kvarstår 

Ledamot Jonas Gustafsson – Omval  

Ledamot P-A Cedergren – Kvarstår 

Ledamor Lars Johansson – Omval 

Suppleant Sören Karlsson – Omval 

Suppleant Sten-Åke Engström – Omval 

 

Revisor Knut Andersson – Omval 

Revisor Eric Overgaard – Kvarstår 

Revisor suppl Karl-Axel Bäck – Omval 

Revisor suppl Lars Öhrn - Omval 

Repr SBU Arne Bohman - Omval 

 

Som vanligt efterlyser vi i valberedningen 

till kommande år fler frivilliga till dessa 

trevliga och utvecklande 

förtroendeuppdrag.  

 

C- G Larzon  

Ordförande Valberedningen. 


