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Ordförande har ordet 
 
Hej alla båt vänner! 
 
Povel skrev i en textrad att “det är dom små 
detaljerna som gör det”. 
Ja ett virus är inte stort dock har det fått vår 
värld i kaos. 
Detta tillstånd har skapat regler och 
rekommendationer som berör oss alla. 
Vi i styrelsen har begränsat våra 
styrelsemöten efter som några av oss bör 
sitta i karantän. Vi har även beslutat att 
skjuta på vårt vanliga vårmöte. 
Vårmötets huvudsakliga uppgift är att 
fastställa alla medlemskostnader. Då mötet 
inte kan äga rum har vi beslutat att förlänga 
befintliga tariffer, vilket innebär att priserna 
blir dom samma, tills vidare. 
Vi hade tänkt att presentera ett förslag på 
ett kameraövervakat skalskydd, med 
bevakning från larmcentral, för våra staket 
från norr till söder. Detta för att inbrotts-
trenden i samhället inte ser ut att minska. 
Vi hade även tänkt att ha en officiell 
invigning av vår fina veranda och i samband 
med den en brandövning under ledning av 
Jan Antonsson. 
Jag hoppas ni alla förstår att vi tvingas skjuta 
på detta och återkommer när läget tillåter 
oss att samlas igen. 
Vi i styrelsen administrerar det allra 
nödvändigaste under rådande förhållande. 
Hamnen öppnar som vanligt den 1 april. 
Hoppas ni alla trots allt får en fin båtsommar. 
 
Pierre Karlberg  
 
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 1 april-31 maj.. 
Anmäl er i god tid på anmälnings-
blanketterna på anslagstavlan. Vill ni  
sjösätta vid andra tidpunkter kontakta 
hamnmästarna. 
.  

 
 
 
 
El 

Vill påminna de som ev. missat att redovisa 
aktuell mätarställning till respektive 
områdesansvarig enligt utskickad information 
samt anslag på tavlan vid grinden. 

Ny elansvarig är Fredrik Johansson som nås 
på mobil 0735-444080 eller e-post 
elansvarig@thnbk.se. 
För att jämna ut klubbens kassaflöde 
kommer fr.o.m. hösten 2020 medlem som för- 
brukar mer än 500 kWh om året att få en 
delbetalning på 40 % av totalen som är 
beräknad på ett snitt under två år bakåt. 
Denna delbetalning kommer att faktureras 
under oktober månad. 
 
 
Hamnmästarna informerar 
 
En vädjan från hamnmästarna: 
 
Under rådande omständigheter med corona 
pandemin vill vi, för att inte bidraga till 
smittspridning, att ingen som kommer till oss 
för att sjösätta sin båt kommer hit sjuk/förkyld. 
  
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. 
 
 
Sms-öppning 
 
Som ni tidigare informerats om var det tänkt 
att vid årskiftet19/20 ha ett eget system för 
sms-öppningen i drift. P.g.a. leverans-
problem har detta blivit kraftigt fördröjt. Tills 
vidare så fortsätter vi använda befintligt 
system tillhandahållet av Närf. 
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Ekonomi 
 
För att utjämna kassaflödet kommer avgifter 
för båtlyften under våren att aviseras v.26 
och vid aviseringen av höstlyften aviseras 
resterande från våren. 
 
Ny veranda 
 
Som en del av er noterat så är vår nya 
veranda i princip klar och möblerad. Som 
ordföranden tidigare nämnde så planeras 
någon form av invigning. I dagsläget är 
”verandan” klar för slutbesiktning. 
Fundera gärna till nästa medlemsmöte på 
vad vi ska kalla vår nya ”veranda” 

 

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.  
 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 

  


