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Ordförande har ordet 
 
Ordförande. 
Härligt äntligen vår, nu skall båten i sjön. 
Hoppas att ni alla får en härlig båt sommar. 
Vi fick till slut installerat den nya kabeln så 
att vi numera har hela 300 amp att tillgå. 
Smolket i bägaren var att vi åter fick 
påhälsning av “stöldligan” och dom stal 
tyvärr några motorer samt en uppsättning 
sommarhjul. För att försvåra vidare inbrott 
skall belysningar med rörelsevakt monteras 
bakom A-raden. För vi räknar med att 
“tjyvarna” är ljusskygga.  
Vi har väl också en del interna problem 
med att följa texterna i avtalskontrakten, 
där det står att vi värnar båtlivet, men det 
förvaras både bilar och annat som inte hör 
båtlivet till. Har det med rymligt samvete att 
göra eller är det okunnighet? 
Hur som helst jag måste passa på att tacka 
alla som ställer upp i klubben och arbetar 
för att den skall fungera så bra. Tack! 

Med vänlig hälsning Pierre  

Hamnkapten 
 
Ha för vana att ställa tillbaka er vagn på er 
egna plats, omgående efter sjösättning. 
Om behov att ha vagnen utanför för ex 
arbete i båthuset finns det 4 platser 
för uppställning 1 vecka. Tag kontakt med 
Lars Johansson tel 0703635132 
 
Planerade sjösättnings dagar (torsdag 
lördag och söndag) med början 11 april-2 
juni. 
Anmäl er i god tid på anmälnings-
blanketterna på anslagstavlan. Vill ni 
sjösätta vid andra tidpunkter kontakta 
hamnmästarna. 
.  
 
Sms-öppning 

 
Vårt nuvarande avtal med NÄRF löper ut 
vid årsskiftet. Vi håller på med undersökning 
av att införskaffa egen utrustning för SMS-
öppning  Det finns bra utrustning att tillgå 
på marknaden.  
 
 
 

 
 
Ekonomi 
 
Utnyttjandet av vår checkkredit har blivit 
stor på grund av de stora investeringar i 
form av verandan och den nyinstallerade 
elkabeln för 300 Amp. Detta var planerat, 
men gör att vi har litet utrymme för 
oplanerade utgifter. 
Vidare redovisning sker på vårmötet 
 
Ny veranda 
 
Den är nu rest och i de närmaste 
färdigställd utvändigt, Det återstår dock att 
färdigställa invändigt. Vi planerar att göra 
det under kommande höst. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kallelse Vårmöte 2019 

Medlemmarna i TBK kallas härmed till 
vårmöte torsdagen den 9 maj. 

 

Tid: 18.30 
Plats: Arbetarföreningens hus 
Strandgatan

 

 
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.  
Vi kommer att komplettera 
filteranläggningen med ett jonfilter för att 
uppfylla reningskraven på vårt spillvatten 
från spolplattorna. 
 

 

Elmätare 

Återigen en påminnelse om att vi inte 
lämnar båten med elsladd inkopplad om 
du inte har elmätare. Kontakta el-ansvarig 
Christer Fors 070-5675318 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 
 
Heta arbeten skall utföras på svetsplatsen. 
Om det är ett nödläge för att utföra dessa 
på annan plats skall Jan Antonsson tel 
0708386993 kontaktas för erhållande av 
skriftligt tillstånd. 
Tänk på att även varmluftpistol är ett heta 
arbetsverktyg.   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 


