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Ordförande har ordet 
Jag hoppas många kommer på vårmötet 
för vi har några viktiga frågor att ta ställning 
till. 
Just nu projekteras en ny omgång båthus. 
Byggruppen har framfört önskemål till 
styrelsen att bygga större och längre 
båthus med annat utseende än vad vi 
tidigare har byggt . 
Styrelsen har rekommenderat max storlek 
5,5x18m och taktyp lika föregående bygge. 
Önskemål om 6X20m har nu inkommit och 
vi har även fått önskemål att bygga en hall 
med ett antal 6x15m bås med en takås 
längs hela hallen (likt en lada). Den nya 
stadsarkitekten har öppnat upp 
möjligheterna att bygga med annat 
utseende än tidigare. 
Vi i styrelsen har svårt att ta ställning till 
dessa frågor utan att fråga er övriga 
medlemmar . 
Frågan till er är . 
-skall vi tillåta att det kommer att byggas 
större båthus? 
- ska vi tillåta att båthus med annat 
utseende än tidigare byggnation byggs . 
 
Så kom till Vårmötet och var med och tyck 
till, det kommer bli röstning i dessa frågor. 
 
Syns på vårmötet  
Yngve 
 
Yngve Bohlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hamnkapten 
Jag heter Per-Arne Cedergren och är er 
nya hamnkapten. Till min hjälp har jag Ove 
Andersson. Anders Dahlgren är också 
behjälplig tills jag kommer in i rutinerna. En 
del känner mig sedan tidigare som en av 
hamnmästarna vid sjösättning och 
upptagning.  Har båthus J6 men gör nu ett 
uppehåll från båtlivet pga. husbygge. 
Jobbar på Vattenfall, är 59år, bor i 
Strömslund med hustru och katt. 
 
Planerade sjösättningsdagar (torsdag, 
lördag och söndag) börjar torsdag 10 april 
och pågår till söndag 8 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 
Under året planerar vi att fortsätta med 
asfaltering av vår båtgård. På tur är att 
asfaltera runt spolplattor/hamnplan samt 
körvägen ut på södra piren eventuellt även 
hela A-raden om ekonomin tillåter. 
 
 

Gasdepå 
Finns på plats nu och håller på att 
iordningställas. Containern är väl 
dimensionerad för att hysa alla våra 
gasflaskor. Från och med 
höstupptagningen gäller följande regler för 
hantering av gasflaskor på båtgården. 
 
1)Samtliga gasflaskor skall plockas ur varje 
båt innan båtlyft sker. Hamnmästaren 
anvisar förvaringsplats i gasdepån och 
tillhandahåller märkbrickor. Gasflaskor 
återfås då båten sjösatts nästkommande 
säsong.  

 
2) För övriga gasflaskor, svetsutrustning etc, 
gäller att dessa inte får förvaras i något 
båthus eller finnas på området. Tillståndet 
klubben fått gäller enbart förvaring av 
gasolflaskor i gasdepån. 
Båtplatsinnehavare som inte följer 
ovanstående kan bli ansvarig för följderna.  

 

Kallelse Vårmöte 2014 
 
Medlemmarna i TBK kallas härmed 
till vårmöte torsdagen den 24 april. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan 
 
Frågor för beslut 

• Nya båthus södra området 
• Utökad investering för 

asfaltering. 
 

Väl mött! 
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Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
är den planerad till lördagen 10 maj.  
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan 
samt anslagstavlan. Håll utkik! 

Jan Tallberg, Festgeneral 

 
 
Detaljplan och nya båthus  
Detaljplanen medger uppförande av 
ytterligare minst lika många båthus för 
framtida båthusbyggare, i princip allt grönt 
på nedanstående bild. Under vintern har 
en byggrupp om ca 15 personer bildats 
som hoppas komma igång så fort som 
möjligt. Byggruppens har presenterat lite 
annorlunda lösningar på takutformning och 
storlekar än tidigare projekt vilket vi inom 
styrelsen haft delade meningar om och 
som vi hoppas övriga medlemmars åsikt om 
på vårmötet.  
 
I skrivande stund kommer klubben börja 
schakta av matjorden för fortsatt körväg 
söderut. Ytan förbereds för att kunna 
återfyllas med marksten.      

 

 
 
Hamnmästarna informerar 
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. 
 
 

Inbrott på båtgården 
På försommaren förra året hade vi ett 
inbrott på båtgården då ett antal 
utombordare stals. Se till att du har ett 
godkänt lås monterat om du inte kan 
förvara din utombordare på ett säkrare 
sätt.  
Bevakningsrutinerna har efter detta utökats. 

 

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. 

 

Mastvagn 
Inför vårsäsongen har en liten grupp 
konstruerat och tillverkat en ny mastvagn 
för klubbens medlemmar. Den nya 
mastvagnen är betydligt stabilare än dess 
föregångare och möjliggör längre 
transporter med mindre kraftinsats. 
 
 

Sjöfartsverket informerar 
Sjöfartsverket har kontaktat oss och 
meddelar att de har utökade öppettider 
några helger i vår. De helger som är 
aktuella meddelas på sjöfartsverkets 
hemsida. 
http://www.sjofartsverket.se/Batliv/Trollhatte-kanal11/ 

 
Mekonomen 
Vi har tecknat rabattavtal med 
Mekonomen. 
Medlemmar i Trollhättans Båtklubb erhåller 
följande rabatter i Mekonomenbutikerna i 
Trollhättan och Vänersborg. 
- Båtreservdelar            15% 
- Tillbehör, bil och båt             15% 
- Bil och båtvårdsprodukter           15% 
- Bilreservdelar            10% 
- Släpvagnsdelar            10% 
- Service och reparation på 
 Mekonomen Bilverkstad Överby  10% 
  
Erbjudandet kan inte kombineras med 
andra erbjudanden eller rabatter. 
Alla medlemmar kan gå till Mekonomen 
och få ett medlemskort som berättigar till 
rabatterna. 

 


