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Ordförande har ordet 
 
Äntligen så har den sega vintern börjat 
vika. Det medför en mödosam tid för att 
iordningsställa båtarna för sjösättning. Men 
det är väl mödan värt, när man kan släppa 
tamparna och glida iväg på nya seglatser. 
Jag önskar er alla en skön båtsommar. 
Den hårda vintern med mycket kalla nätter 
drabbade oss med bekymmer. Vår el-
anläggning drabbades av säkringsbrott. Vi 
har för närvarande 200Amp huvudsäkring, 
och det är vad Thn:s energi kan leverera 
pga. deras matarkablar.  
Vi har fått en offert på omläggning av 
matarkablarna för att kunna säkra upp till 
250Amp. Men det är kanske också ett 
behov av sparsamhet på elen. 
Det kanske räcker med att hålla frostfritt 
under den kallaste perioden? 
Jag vill passa på att tacka alla som på 
frivillig basis bidrar till att hålla vår båtklubb i 
det fina skick som vi har. 
 
Pierre Karlberg  

  

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 lördag 7 april 
och pågår till söndag 3 juni. Anmäl er i god 
tid på blanketterna på anslagstavlan. Vill ni 
sjösätta vid andra tidpunkter får ni komma 
överens med någon av hamnmästarna.  
 
 
Portbyte verkstad och traktorgarage 
 
Under maj/juni kommer nya portar att 
monteras. Kommer att förses med läsare för 
taggar. 
 
 
 
 

 
 
Ekonomi 
 
Klubbens ekonomi har sedan 1 september 
2017 utvecklats enligt plan. Våra 
kassatillgångar har på ett år ökat med cirka 
200.000 kr, vilket betyder att vi inte behöver 
utnyttja vår beviljade kredit för de löpande 
kostnaderna utan istället kan använda den 
till bygget av den nya verandan och 
extraordinära reparationer som exempelvis 
nya garageportar till traktorgarage och 
underhållsverkstad. 
 
Ny veranda 
 
Bygglov är beviljat och samrådsmöte har 
hållits med kommunens byggnadsnämnd. 
Tillstånd att starta har beviljats. Arbetet 
kommer att ske under året och gamla 
verandan är nu riven. Befintlig värmestuga 
är flyttad till staketet mot vattenverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse Vårmöte 2018 

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

Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan

Motioner (för mer detaljer se hemsidan) 
- Öka rekrytering av hamnmästare 
- Bomplats 

 

Väl mött! 
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Hamnmästarna informerar 
 
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 till hösten. 
Klistermärken finns att få för att märka ut 
slingornas placering. 
 
 

 

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. All form av 
båttvätt på land ska ske på spolplattorna. 
Detta gäller både vid utifrån kommande 
båtar eller båtar som av någon annan 
anledning behöver spolas av.  

 

 

Elmätare 

Återigen en påminnelse om att vi inte 
lämnar båten med elsladd inkopplad om 
du inte har elmätare. Kontakta el-ansvarig 
Christer Fors 070-567318 om du behöver 
uppgradera din båtplats. 

 
 
 
Miljö- och områdesgruppen info 
 
För allas trevnad uppmanas vi att städa 
runt och på respektive båtplats. 
-Material utanför båtplats eller i brandgator 
kommer att bortforslas på resp. båtägares 
bekostnad.  
Då miljö- och brandskyddsarbetet i vår 
klubb har flera likheter föreslår vi att dessa 
aktiviteter samordnas. Lars Johansson och 
Jan Antonsson har utsetts att driva detta.  

 
 
 
 
 

 
 
Brandgruppen info 
 
En brandskyddspolicy är framtagen i syfte 
att beskriva klubbens målsättning med att 
förebygga och hantera brand och andra 
olyckor. Denna är antagen av styrelsen i 
mars 2018. 
 
 

Trollhättans Båtklubb 75 år 

Historieefterforskningar har visat att TBK 
bildades 2 sept. 1943 och därför firar vi 75 
år i år. Hur detta ska göras vill vi ta upp till 
diskussion på vårmötet. 
 
 
 
 

  
 
 


