
      TBK Nytt Våren 2015 
 

 

 
Ordförande har ordet 

Ser med spänning fram mot vårmötet. 
Styrelsen har nu börjat att skissa på 
möjligheten att skapa en ny profil på 
båtklubben .  

Vi har från styrelsens sida presenterat ett 
visionsförslag på ny klubbstuga och 
samlingslokal som ni kan se fler bilder på vår 
hemsida.  

 

En motion har inkommit  med ett förslag att 
bygga om befintlig klubblokal. Vi kommer 
att presentera förslagens utförande och 
ekonomiska kalkyler.  

Det har även inkommit några andra 
motioner som vi kommer att presentera och 
behandla under vårmötet. Motionerna 
kommer att läggas upp på vår hemsida 
innan vårmötet.  

Så nu har ni chans att tycka till om vilken 
väg vi skall gå.  

Vi syns på vårmötet  

Yngve 
 
 
 
 

Grillplats 
Styrelsen har gett ”tisdagsgruppen” i 
uppgift att en enkel grillplats kommer att 
uppföras ute på piren. Där kan medlemmar 
vid bra väder och mellan arbetspassen 
njuta i vårsolen med egen nygrillad mat.  
 
 
 
 
 

 
 

Hamnkapten 
 
Ha för vana att ställa tillbaka er vagn på sin 
plats omgående efter sjösättning så att de 
inte står ivägen för någon annan. 
Båtvagnar skall märkas med platsnummer. 
 
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. 
 
Reningsanläggningen för spolplattorna har 
inte fungerat tillfredställande under förra 
året. Flera tänkbara orsaker identifierade 
gensatta rännor, användning av 
avfettningsmedel och mycket vatten. Inför 
höstens upptagning kommer en 
tvättinstruktion tas fram samt ett tätare 
driftsunderhåll av anläggningen. 
 
 
Passersystem 
Ett nytt passersystem till grinden, 
klubbförrådet samt första dörren till 
klubblokalen är nu på gång att införas. 
Dagens nycklar ersätts med en tagg. 
Systemet består av en handenhet där olika 
behörighetsnivåer kan programmeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte 2015 
 
Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
vårmöte tisdagen den 21 april. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan 
 
Motioner (..för mer detaljer se hemsidan) 
-Förvärv markområden i söder 
-Ny maskinhall 
-Ny klubblokal 

 

Väl mött! 
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Båthus – Etapp 5 
Under sista året har vårt område i söder 
bebyggts med 20 hus i det som vi internt 
kallat etapp 3 & 4. Återstående byggyta 
ligger nu i sydvästa delen där möjlighet till 
ytterligare ett 10 tal hus kan uppföras. 
Styrelsen föreslår att denna etapp byggs 
klar på en gång samt att huskroppens 
framsida skall vara i linje med övriga i N-
raden. Området medger då att olika 
längder kan medges om så önskas. 
Medlemmar uppsatta i kölistorna kommer 
att kallas samman under våren för att bilda 
byggrupp.  
 
 
Byggklara tomter 
Klubben har som annonserats tidigare tre 
stycken byggklara tomter på södra 
området till salu för omedelbar byggnation. 
Restriktionen här är yttermåtten 5,5m x 15m. 
Hör av er till styrelsen vid intresse. 
 
 
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. 
 
 
Toalettvagn 
Klubben har införskaffat en toalettvagn 
som skall ställas upp på ytan öster om L-
huset. Vagnen består av två toaletter och 
en förrådsdel. En tillhörande tank är 
pågång och är ett måste innan toaletten 
kan driftsättas. Detta blir ”sketbra”. 
 

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. 

 

 

 

 
 

 VBF Medlemskort 
Västkustens båtförbund har ju sedan en tid 
tillbaka utverkat ett medlemskort till alla 
anslutna båtklubbars medlemmar. Målet är 
att skapa attraktiva erbjudanden, i första 
hand på olika båttillbehör men också 
andra erbjudanden förekommer, såsom 
hotellboende, rabatter till båtmässor osv. 
 
För att kunna ta del av erbjudandena 
måste du ha ett medlemskort. Detta kan du 
hämta i värmestugan.  
 

 
 
Aktuella medlemserbjudande ser du på 
nedanstående länk.. 
 
http://vastkustensbf.se/Erbjudanden/Aktuell
a%20erbjudanden.htm 
 
Vår klubb har även ett separat avtal med 
Mekonomen. 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
är den planerad till lördagen 9 maj.  
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan 
samt anslagstavlan. Håll utkik! 

Jan Tallberg, Festgeneral 

 

 


