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Ordförande har ordet 
Vi har redan hunnit ett par månader in på 
2012 – ett år som kommer att innebära 
många och spännande utmaningar för oss 
alla. Arbetet med kran och spolplattor 
fortsätter och våra nya båthus växer fram i 
en rasande takt. 

Engagemanget är stort runt alla projekt och 
det lyser glädje lång väg. 
Vi är många som ser fram emot att de nya 
båthusen skall bli så pass klara att vi kan 
fördela och inreda dessa .  
Fint målade kranbalkar har legat i väntan 
på montage men nu är de uppe i luften 
och man förundras över vad mycket 
kompetens som klubben besitter. 

När man besöker båtgården en solig 
vårdag ser man att gården lever upp efter 
en tid i vinter ide.  
Medlemmar samlas utanför sina båthus 
med sina kaffekoppar och småpratar om 
vad som har gjorts och vad som borde 
göras innan det blir dags för sjösättning. 
Blir det en fin sommar månntro………… 
 
Vi ses på vårmötet  
 
Yngve Bohlin 
 

 

 

Hamnkapten 
För att få bättre plats i hamnbassängen 
och minimera antalet båtar som måste 
ligga utanpå varandra kommer förslag på 
förändrade liggtider och kostnad att 
föreslås på vårmötet. Vid särskilda skäl 
kommer hamnkaptenen som tidigare 
kunna bevilja längre liggtid. 
 
En hamnkaptens funderingar om 
kommande projekt, när ekonomin så tillåter 
och naturligtvis med medlemmarnas 
samtycke är.. 
• Toalett med fikaplats under tak vid 

ändan av L-raden. Vattendragning är 
förberett. 

• Asfaltering av vägar inom området. 
• Grillstuga vid inloppet till 

hamnbassängen vid änden av J-huset. 
• En iordningsställd plats för skrapning av 

giftfärg samt skrotning av gamla båtar. 
 

 
 

 
 
Spolplatta & Sjösättningskran  
Tack vare ett antal eldsjälar har arbetet 
med kran och spolplatta framskridit 
ytterligare. Spolplatta nr 1 är klar med 3-
kammar rening (steg 1) så när som på en 
pumpanläggning. När vi skall starta arbetet 
med spolplatta nr 2 och rening steg 2 (som 
senast måste vara i drift 2013) kommer 
arbetsgruppen att besluta om på vårt möte 
i slutet på mars. 

All målning av kranbalkar, svetsning (som 
kunde göras innan resning) och översyn av 
telfrar med tillhörande manöverdon samt 
övriga elektriska komponenter är nu klar. 

Som många av er redan sett pågår arbetet 
för fullt just nu med resning av kranen samt 
kompletterande svetsning. 
Kvarstående arbete under våren är att 
tillverka ett nytt lyft-ok samt intrimning av 
manövreringen av telfrarna. 
Förhoppningen ät att den skall kunna tas i 
bruk till höstsäsongen. 

22 mars 2012 

 

Vi behöver frivilliga som kan hjälpa till både 
med kranmontage och resterande arbeten 
på spolanläggningen. Tidigare arbetskrafter 
har varit hårt utnyttjade och det behövs 
nya krafter som kan hjälpa till, vi arbetar för 
vår klubb. 
Hör av er till Thorbjörn 0705-870330 eller 
Anders Dahlgren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte. 
 
När: Torsdag 12 april kl. 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
Dagordningen kommer att finnas upplagd 
på hemsidan. 
 

Väl mött! 
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Hemsidan 
Som många av er redan märkt har 
hemsidan fått en annan färgsättning samt 
layout. Klickfunktioner har förbättrats och 
informations har anpassats. En nyhet är att 
båtplatsförteckningen numera är 
tillgänglig. Passa på att surfa runt lite på 
www.thnbk.se 

Lösen 
Användarnamn:  tbk 
Lösenord:  2008 

 
El-avläsning 
Glöm inte att inrapportera el-avläsning 
senast 31/3 

 

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. 
 

Detaljplan och nya båthus  
Byggandet av de nya båthusen (etapp 2) 
pågår för fullt. Entreprenör Lilleskogs bygg 
har sedan årsskiftet arbetat med 
stomresning samt fasadtäckning av de tre 
huskropparna. Därefter återupptar 
byggrupperna färdigställandet av 
båthusen så att de blir klara inför 
höstupptagningen. 
 
Efter det att detaljplanen antogs har nu 
klubben tecknat ett arrendeavtal med 
Trollhättans stad för hela det nya området 
dvs. ytterligare lika stort område som det 
som bebyggs nu. Vi betalar fullt arrende 
först om fem år men kan utnyttja området 
från nu. 

 

Ni som har för avsikt att bygga eget båthus 
i framtiden sätt upp er på klubbens kölistor, 
anmälan på www.thnbk.se . Klubben 
kommer att undersöka intresset med 
uppsatta på kölistan först under nästa år. 

 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
är den planerad till lördagen 12 maj  
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan 
samt anslagstavlan. Håll utkik! 

Jan Tallberg, Festgeneral 

 

Arbetsgrupper 
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 12 maj från kl. 08.00 
Anmälan på anslagstavlan. 

 

Masthuset 
Under sommaren 2012 kommer det att ske 
en omplacering av alla master i masthuset. 
För att möjliggöra detta skall alla som 
utnyttjar masthuset att ta ut sina master 
innan midsommar, ej uttagna master 
kommer att bäras ut och läggas i 
maststället. 
Därefter kommer alla hyllplan att märkas 
om. Inför höstsäsongen kan du få en annan 
plats än den du nu har, utförlig beskrivning 
kommer att anslås i masthuset efter 
sommaren.   
 

 


