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Ordförande har ordet   

Hej.  

Ja nu blev det höst igen, och ett annat 

båtliv med arbete och underhåll på 

båten. 

Jag hoppas ni haft en fin båtsommar, som 

var extra lång i år med en fin september. 

Arbetet på båt-gården går vidare med 

installation av ny radiostyrning på kranen, 

färdigställande av nya hyrmodulen osv. 

Jag får tacka alla som ställer upp och 

håller igång i alla arbetsgrupper. 

 

Vi ses på årsmötet hoppas jag. 

Pierre Karlberg 

Ordförande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaring i våra båthus 

På vårmötet tillsattes en arbetsgrupp av 

medlemmar för att diskutera och ta fram 

ett förslag till regelverk för vad vi får 

förvara i våra båthus. Frågan väcktes av 

styrelsen då andelen husbilar eller annan 

förvaring än båtar förekommer i våra 

båthus.  

Kom på årsmötet och tyck till i denna 

fråga. 

 

 

Båthus södra området 
Styrelsen har under våren väckt frågan 

igen att bygga eget båthus genom att 

kalla samman intresserade ur kölistan och 

delge förutsättningar.  En byggrupp har 

kunnat bildas och just nu är denna i 

projekteringsfasen med ambitionen att 

kunna lämna in ett bygglov under oktober.  

 

Byggomgången omfattar två huskroppar, 

dels N01-N03 samt den obebyggda utan i 

söder.  

 

Planerad byggstart i söder under våren. 

De tre färdiga tomterna i början av N-

raden först efter sjösättning.  

 

 

Klubbens nya båthus 
Klubben har nu införskaffat N14 och 

reglerat köpeskilling enligt 

vårmötesbeslutet 2016. En byggrupp med 

frivilliga medlemmar kommer att sättas 

ihop för att färdigställa det under vintern. 

  

Vill du vara med kontaktar du Lars 

Johansson i styrelsen.  

 

 

Projekt ny veranda 
Våra fastigheter behöver ständigt 

underhållas. På tur står en ny vinterbonad 

veranda enligt vårmötesbeslutet. Anders 

Dahlgren har utsetts till projektledare. Vill 

du påverka utformningen är du 

välkommen att delta i projektgruppen. 

Förslag hoppas kunnas presenteras här i 

kommande TBK-nytt och på hemsida. 

Byggstart tidigast nästa höst. 

 

 
 
Reningsanläggningen 
Under vecka 37 slogs reningsanläggningen 

ut troligen av att petroleumbaserat 

rengöringsmedel använts. 

Flockningsmedlet slutade fungerade så 

partiklar och färgrester passerade 

trekammarbrunnen och satte igen filtren. 

Efter konsultation med IFAB som levererat 

anläggningen så tömdes 

trekammarbrunnarna och rengjordes. 

Samtliga filter togs ur filterhusen. Filterhusen 

tvättades med alkaliskt rengöringsmedel, 

nya filter sattes in. Kostnaden för det som  

Kallelse till årsmöte 2016 
 

Medlemmarna i TBK kallas härmed 

till årsmöte torsdagen den 27 

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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gjorts är ca: 12000 kr. För att förhindra att 

detta upprepas så har alkaliskt 

rengöringsmedel och en spruta köpts in. 

Detta är det enda som nu får användas. 

Veckan efter så kom nästa incident. Det 

låg mycket färgrester i rännan och på den 

ena plattan efter en bottentvätt. Då drog 

det in ett störtregn som sköljde av 

spolplattan så snabbt att partiklar och 

färgrester ej hann att flockas, utan satt 

igen filter 1 och 2. Filtren fick bytas ut och 

nivån trekammarbrunnarna sänkas genom 

att pumpa över ca: 2 m/2 till våra 

plasttankar. Detta för att partiklar och 

andra rester skall hinna flockas och sjunka.  

En massa extrajobb som vi helst vill slippa. 

Det är inte tillåtet att spola av gammal 

bottenfärg på spolplattorna. Gammal färg 

skall skrapas eller blästras bort. 
Färgresterna skall samlas upp och lämnas 

in som farligt avfall i tätslutande kärl till 

Ragnsells eller annan avfallshanterare.   

 

Motorisering av vridning mastkran  

Mastkranen kommer under vintern att 

uppgraderas men funktionen att 

motorisera vridningen av den istället för 

dagens manuella vridning medels 

handkraft.   

 

 

 

 

Valberedningen  
 

Information från Valberedningen inför 

Årsmötet 2016 - 10 -27 

 

Valberedningen har under åter 

arbetat med att få fram kandidater  

till förtroende uppdragen Trollhättans 

Båtklubb. 

 

Vid vårmötet 2016 så ombads alla att 

tänka till för att få fram namn  

som vi kan intervjua o få som tänkta 

kandidater till uppdragen, vi i  

valberedningen har aktivt arbetet 

med att under vår, sommar o 

höst talat med flertalet personer som 

vi i regel träffar på båtgården.  

 

En påminnelse till alla angående 

ärendet sändes ut efter semestern  

för att få in namn, fyra personer har 

sänt in förslag, lite tunt med alla dessa 

medlemmar kan man tycka. 

 

Valberedningen har efter mycket 

funderande tagit fram ett förslag  

efter det material som inkommit, för 

att fylla upp de platser som kommer 

att vara lediga efter avsägelser från 

nuvarande styrelse. 

 

Förslaget (ej kassör) har tillsänts 

sittande styrelse 2016-10-03 som 

information som våra stadgar 

föreskriver. 

 

När det gäller ekonomibiten så 

arbetas det idogt med att få fram en 

lösning på den biten dels med hjälp 

från externt håll o dels så jagar vi med 

ljus o lyckta för att få fram en kassör till 

styrelsen  

 

KOM MED FÖRSLAG TILL 

VALBEREDNINGEN! 

 

Årsmötet kan bli tungt om vi ska få 

fram en kandidat till posten. 

 

Valberedningen 

 

C-G Larzon 070-5337807 Ordförande 

Åke Ljung  Ledamot 

Urban Lindberg Ledamot 

 


