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Ordförande har ordet 
 
Att våren är på väg är inte att ta miste på, 
ett säkert vårtecken är att aktiviteten har 
ökat märkbart på klubben och i skrivande 
stund är det redan 4 som sjösatt varav 2 
redan dragit söder ut i älven. 
Hoppas att det blir en god uppslutning på 
vårmötet, vi har viktiga frågor att 
behandla, bl.a. hoppas styrelsen ha ett 
förslag till lösning på hus N14 och 
valberedningen har förslag till 
kompletteringsval. 
 
Som så många gånger tidigare nämnts så 
finns det en massa frivilliga krafter som 
arbetar på olika sätt för klubben och 
genomför förbättringar och projekt som vi 
är väldigt tacksamma för, utan detta blir en 
förening fattig. Vilka projekt och 
förbättringar som gjorts/görs kan du läsa 
mer om här i vårnytt.  
 
Det har också kommit upp en fråga vad 
som får förvaras i våra båthus vilket vi kan 
diskutera på vårmötet. 
Kom till vårmötet och var med och besluta 
om din förening 
 
Thorbjörn 

  

Hamnkapten 
 
Ha för vana att ställa tillbaka er vagn på sin 
plats omgående efter sjösättning så att de 
inte står i vägen för någon annan, max en 
vecka på båtgården. Båtvagnar skall 
märkas med platsnummer. 
 
Planerade sjösättningsdagar (torsdag, 
lördag och söndag) börjar torsdag 7 april 
och pågår till söndag 5 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. 
 
 
 
 

 
 
 
Tillförordnad Kassör 
 
Christer Fors har sedan en tid tillbaka gått in 
som tillförordnad kassör. Christer kvarstår 
som tillförordnad till dess valberedningen 
tagit fram en ny kandidat. Alla medlemmar 
uppmanas nu att hjälpa till att finna lämplig 
ersättare. Kanske du kan ställa upp! Hör av 
dig i så fall till C-G Larsson 0705-33 78 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte 2016 

Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
vårmöte tisdagen den 26 april. 

Tid: 18.40 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan

Motioner (..för mer detaljer se hemsidan) 
- Ny maskinhall 
- Ny klubblokal 
- Segeltvätt 
- Utbyggnad klubbmodul 
- Båtvagnar/material utanför båtplats 

 

Väl mött! 

Kallelse  
Extra föreningsmöte  
 
Styrelsen i TBK kallar härmed medlemmar 
till extra föreningsmöte tisdagen den 26 
april för fyllnadsval av ny ordförande. 
 
Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus Strandgatan 
 
Valberedningens förslag: Pierre Karlberg 
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Båthus – Etapp 5 
Styrelsen tar nu ett nytt grepp under våren 
med att kalla samman medlemmar 
uppsatta i kölistan för att bilda en 
byggrupp för återstående yta i sydväst. 
Kvarvarande yta medger att 11 båthus kan 
uppföras med ett max byggdjup av 18m till 
20m. I väntan på byggintressenter kommer 
klubben att succesivt fylla ut området med 
”gratisfylle” för att iordningställa tillfälliga 
platser. 
 
Totalt har det nu uppförts 49 båthus på 
södra området. 
 
 
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. 
 
 
Ny toalett 
Inför denna säsong har nu, den sedan förra 
året införskaffade toalettvagnen, nu 
färdigställts och driftsatts. Vagnen inrymmer 
två toaletter och en dusch och står 
uppställd på ytan öster om L-huset. På 
utsidan finns även vintervatten tillgängligt. 
 

 

 

 

Högtryckstvätt av båt 
En av klubben miljöpolicys är att vi inte 
släpper ut förorenat vatten i marken som 
varit i kontakt med bottenfärg därav 
klubbens stora investering i spolplattor med 
tillhörande reningsanläggning. Tänk på att 
detta också gäller tvätt av överbygge ute 
på båtgården, vid behov sker detta i 
vattnet och ingen annanstans. 
 

 

Passersystem 

Det nya passersystemet med låstagg har ju 
varit i drift sedan i höstas. Efter att ett antal 
”Öppet hus” anordnats under vintern för 
byte av nyckel till låstagg har nu ca 80 % av 
medlemmarna erhållit en låstagg. 
Fortsättningsvis kommer utlämning av 
låstagg att ske måndagar jämna veckor 
kl.18.00 i klubblokalen efter föranmälan till 
Lennart Andersen 0707-45 74 42. 

 

Elmätare 

Återigen en påminnelse om att vi inte 
lämnar båten med elsladd inkopplad om 
du inte har elmätare. Kontakta el-ansvarig 
Sten-Åke Engström 0702-336720 om du 
behöver uppgradera din båtplats. 
 
 
Vårfesten 
Vårfesten har blivit en trevlig tradition. I år 
är den planerad till lördagen 14 maj.  
Inbjudan kommer att anslås på hemsidan 
samt anslagstavlan. Håll utkik! 

Jan Tallberg, Festgeneral 

 
 

 


