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Ordförande har ordet 
 
Hej och hå vad tiden går ……… 
 
För ett halvår sedan fick jag förtroendet att bli 
ordförande i denna fina förening. 
Oerfaren i föreningslivet tackade jag ja till något 
som visat sig vara en intressant och välskött förening 
med engagerade, trevliga människor och många nya 
spännande projekt. 
Har genom åren pysslat mest med bilar och intresset 
för båtliv har växt starkare på senare tid, så det 
känns ganska naturligt att kunna medverka och lära 
sig mer av detta . 
Hoppas ni har överseende med min oerfarenhet men 
jag lovar att jag skall göra mitt bästa för att leva upp 
till era förväntningar och vill samtidigt tacka alla i 
klubben som stöttar och hjälper mig i alla de sysslor 
som skall göras. 
 
Vi ses på vårmötet  
 
Yngve Bohlin 
 
 
 
Hamnkapten 
Styrelsen har beslutat att de båtvagnar som står kvar 
14dagar efter sjösättning och står kvar ute på annan 
plats, får betala hyra för denna plats. 
Överenskommelse kan dock träffas med 
hamnkaptenen om längre tid än 14 dagar vid behov. 
 
Skrot och gamla båtvagnar som inte har någon känd 
ägare kommer att skrotas. Var därför noga med att 
märka din vagn med båtplatsnummer när du ställer 
den ute. 
 
När arbetet med nya kranen och spolplattorna 
kommer igång blir det mycket arbete. Både  
Kran och Hamngruppen måste hjälpas åt med dessa 
arbeten. Vill du hjälpa till så anmäl dig till någon av 
grupperna. 
 
En påminnelse: En avgift av 100kr/dygn tas ut vid 
södra kajen efter 7 gratisdygn under perioden 1 maj 
– 15 Juni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
E-Post adress 
Klubben eftersöker medlemmarnas e-post adresser. 
Idag är vi drygt 400 medlemmar. Hälften av dessa 
når klubben idag via e-post men drygt hälften når vi 
inte vilken vi i styrelsen tycker är synd. Ca 30% av 
de vi inte når har klubben en registrerad e-post 
adress till men denna är av olika anledningar ej 
korrekt.  
Genom att klubben har din e-post adress minskas 
våra kostnader för utskick av medlemsinformation 
och medlems/båtplatsavgifter. 
Du som erhållit detta TBK-nytt via Posten uppmanas 
att omgående meddela sekreterare@thnbk.se din e-
post adress.  
 
 
Ändring av medlemsdata 
Du glömmer väl inte att meddela klubben om 
förändringar av 
hemadress/telefonnummer/båtinnehav eller 
framförallt din e-post adress. Blankett finner du på 
hemsidan under fliken Medlemsansökan – Välj 
”Ändring av medlemsdata”. 
 
El-avläsning 
El-avläsningen skulle varit inne 31 mars. Har du 
missat detta måste du genast läsa av elmätaren och 
ringa Karl-Axel 0707-984802. 
 
 
Information från Sjöfartsverket 
Att tänka på inför hemtransporten i höst. 
 
Trollhätte kanal, sträckan Vänern-Göteborg, är 
avstängd för reparation 26/8 till och med 19/9 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte. 
 
När: onsdagen 27 april kl. 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan 
 
Dagordningen kommer att finnas 
upplagd på hemsidan. 

 
Väl mött! 

Du som fått detta TBK-Nytt via Posten uppmanas att 
omgående att meddela sekreterare@thnbk.se din e-post adress. 
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TBK vimpel 
Passa på att uppdatera din båt inför 
sommarsäsongen. Pris 140kr/st. Vimplar finns till 
försäljning under vårmötet. 
Kontakta Jan Tallberg 0706-44 74 87. 
 
 
Spolplatta 
Som informerats tidigare så har Miljönämnden 
ålagt oss att bygga spolplatta med Typ 1 rening + 
kolfilter samt vara förberedd för Typ 2 rening.  
Klart före 2012-08-31. 
Klubben ser ett behov av två spolplattor. En separat 
samt en andra rakt under den nya planerade 
sjösättningskranen, där avspolning möjliggörs med 
båten hängandes i kranen 
 
LOVA bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) är sökt för 
att anlägga en spolplatta. 
Vi har ännu inte fått besked men vi kommer att få 
detta under april. 
 
 
Sjösättningskran  
Material är införskaffat men lite spont fattas 
fortfarande. Vet någon om det ligger något 
någonstans så hör av er till krangruppen. 
 
Arbetet med projekten Spolplatta & Sjösättningskran 
dras i gång efter vårens sjösättning och beräknas 
vara klara till nästa års sjösättning. 
 
Mer information runt dessa projekt kommer att ges 
på Vårmötet. 
 
 
 
Detaljplan och nya båthus  
Detaljplaneprocessen för utvidgat område i söder har 
tagit några steg längre fram sen sist. Efter att ha varit 
ute på samråd har den nu ställts ut för granskning 
enligt plan och bygglagen. Utställningen äger rum 
till 21 april. Därefter skall ev. yttranden 
sammanställas i ett utlåtande innan detaljplanen 
slutligen kan antagas. 
 
En intern projektgrupp har nyligen bildats för att ta 
fram förutsättningar för byggrupperna. Du som står i 
kö för att bygga båthus kommer att kallas till ett info 
möte den 5 maj. Separat kallelse till berörda. 
Byggstart planeras till efter semestern. 
Mer om detta på Vårmötet.   
 
 
 
 

 
 
 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år är den 
planerad till lördagen 7 maj. Frågan är om 
traktorgaraget räcker till i år? 
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan samt 
anslagstavlan. Håll utkik! 
Jan Tallberg, Festgeneral 

 
 
 
Arbetsgrupper 
Hamngruppen 
Vintern har varit sträng med mycket snö och ca. 
70cm tjock is i hamnbassängen. Hamngruppen har 
vid 3 tillfällen sågat upp rännor runt bryggorna för 
att minska på isens tryck mot stolparna under 
bryggorna. 
 
 
Hamnmästare 
Förbered dig för höstens båtupptagning. Passa 
på att ta ett kort eller gör en skiss över hur båten ser 
ut under vattenlinjen, när den är kopplad för 
sjösättning till våren. Det kan vara en god hjälp när 
vi skall koppla lyftslingor vid upptagning. 
 
Sjösättning 
Klubbens kran: Normala sjösättningsdagar är 
Torsdag, lördag, söndag. Övriga dagar efter 
överenskommelse. Anmälan på anslagstavlan 
Mobilkran : lördagen 7 maj från kl. 08.00 
Anmälan på anslagstavlan. 
 
 
Brandgruppen 
Styrelsen har nyligen beslutat att byta ut samtliga 
brandsläckare på båtgården efter det att 
brandgruppen gjort en översyn av beståndet. 
Samtidigt passar vi på att komplettera med några 
stycken bl.a. på östra bryggan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Styrelsen 2010- 11 
Ordförande  Yngve Bohlin E5 
Vice ordf  Thorbjörn Lidvall M20 
Kassör  Gunilla Peterson J8 
Sekreterare  Ingemar Fors J4 
Hamnkapten  Anders Dahlgren F5 
Vice sekr  Jan Tallberg G17 
Miljö  Lars Johansson H14 
Suppleant  Hans Därnemyr H20 
Suppleant  Jonas Gustavsson M16 
Nyckelansvarig Lennart Andersen M7 
 


