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Ordförande har ordet 
 
Det blev ingen sjösättning av vår ångslup i 
år heller… 
Som en del av er vet så är jag med i ett litet 
gubbgäng på fem man som bygger en 
liten ångslup i trä. Ett så kallat manligt 
”symöte”. Det har visat sig att det viktigaste 
inte är att bli färdig utan själva processen 
och att träffas. 
Denna vinter kom det ett båthus i mellan, 
så all bygglädje har lagts på att inreda 
detta, så ångslupen får vänta. Som tur är 
har vi en liten tändkulekutter som vi kan 
sjösätta i sommar för att få lite vatten känsla 
och för att ha hedern i behåll. 
 
Vad jag har märkt så är det samma 
fenomen i TBK. Projekt pågår hela tiden och 
det är hela tiden en fortlöpande process. 
Dessa projekt behövs för utvecklingen inte 
skall stanna av och att medlemmarna 
ständigt blir engagerade i nya spännande 
händelser. Detta skapar god samhörighet, 
trivsel och ”gott tjöt”. Många stora projekt 
har avslutats och framför oss har vi fler t.ex. 
asfaltering nya belysningsmaster, nya 
båthus mm. 
Idéer och förslag är alltid välkomna till oss i 
styrelsen 
 
Syns på vårmötet  
Yngve 
 
Yngve Bohlin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hamnkapten 
 
Under våren har vi bytt vissa delar på 
bryggan där Y-bommarna sitter. Eftersom 
det varit så torrt väder senaste tiden så 
dammar vägarna mycket. Föra att binda 
dammet så planerar vi att salta vägarna så 
snart det är möjligt. 
 
Isen har varit ca 30-40cm som mest i 
bassängen under vintern. Strömbildaren 
som vi hängt mellan de yttre kranbenen har 
hållit det isfritt runt kranen i vinter. Även de 
nya genomströmningsrören som lades ner 
vid den yttre piren har gjort att det varit 
mindre is vid den östra bryggan. 
 
Planerade sjösättningsdagar (torsdag, 
lördag och söndag) börjar torsdag 2 maj 
och pågår till söndag 2 juni. Anmäl er i god 
tid på blanketterna på anslagstavlan. Vill ni 
sjösätta vid andra tidpunkter får ni komma 
överens med någon av hamnmästarna. 
OBS! Glöm inte att betala hamnmästarna 
för att de på sin fritid ställer upp för att 
hjälpa dig. 
 
 
Asfaltering 
Asfalts bolag har varit här och mätt upp 
ytorna och kollat vilket underarbete som 
måste göras. Vi räknar med att ha ett fast 
pris framme till vårmötet så vi kan fatta 
beslut om hur mycket vi har råd med i 
sommar. Asfalteringen är tänkt att ske vid 
midsommartid. Tanken är att asfaltera 6m 
bredd med början mellan L & M raden och 
därefter mellan G & H raden. Därefter runt 
spolplattorna och sedan mellan A & B 
raden. 
 
 
 
Historik 
Arbete med att dokumentera klubbens 
historik har påbörjats. En tanke är att kunna 
driva detta som en studiecirkel där ett antal 
av klubbens medlemmar förväntas delta. 
En del av er har säkert mycket att bidra 
med i form av gamla bilder och historier. 
Hör av er till Jan Tallberg. 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte. 
 
När: Torsdag 25 april kl. 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan 
 
Klubben firar 70 år i år och detta firar 
vi med tårta.    

 
I pausen informerar Benny Ruus VD 
Dalslands kanalbolag om sommarens 
möjligheter.  

 
Väl mött! 
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Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
är den planerad till lördagen 27 april. 
Målsättning är att kunna arrangera en 
brandövning om vädret så tillåter. 
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan 
samt anslagstavlan. Håll utkik! 

Jan Tallberg, Festgeneral 
 
 
 
Detaljplan och nya båthus  
Under året som gått har som alla vet 
färdigställts 24 nya båthus på det nya 
området i söder. Detaljplanen medger 
uppförande av ytterligare minst lika många 
båthus för framtida båthusbyggare, i 
princip allt grönt på nedanstående bild. Då 
tillräckligt intresse finns bland byggarna i 
kölistan kan ett nytt byggprojekt startas 
upp. 
 

 
 
 
 

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. 
 
 

Miljötänk 
Bra tips! Vid bottenskrapning placera en 
presenning under båten, vid slipning täck 
runt båten. Samla upp resterna och lämna 
till din återvinningsstation. 
 
 

 

 

TBK vimpel & bok 
Passa på att utrusta din båt med vimpel 
och Nautiskt uppslagsbok inför 
sommarsäsongen. Finns till försäljning under 
vårmötet. Pris 140kr/st respektive 100kr/st 
 
Kontakta Jan Tallberg 0706-44 74 87. 
 

 

Sophus 
För att hantera småsopor har klubben fått 
tillgång till två mindre sophus som kommer 
att placeras ut under sommaren. 
Återvinningsbara och mer skrymmande 
grovsopor lämnas av var och en på 
återvinningsstation. 
 

 

Sjöfartsverket informerar 
Den 1 maj blir det förändrade öppettider 
för fritidsbåtar i Trollhätte kanal.  
 
Farleden mellan slussen i Lilla Edet (ströms 
sluss) och Gropebron i Vänersborg är 
stängd för fritidsbåttrafik varje natt mellan 
19.00 – 09.00. 
 

 

 

 


