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Information till medlemmar i TBK  

 
Information  
Trollhättans Båtklubb har en egen hemsida, www.thnbk.se , där all aktuell 
information finns att läsa. Några länkar i hemsidan är endast till för medlemmar. 
Behörighet till dessa får varje medlem i samband med medlemsskap via 
välkomstbrev. Följande information beskriver klubbens verksamhet i allmänhet, 
för detaljer se avsnitt stadgar och allmänna regler på hemsidan. 
Vid klubbhusets veranda finns även en informationstavla med information om 
styrelse och övriga ansvariga.  
 
 
Medlemsregister 
För att tillgodogöra dig all information från klubben är det är viktigt att klubben har 
rätt kontaktuppgifter om dig, särskilt viktigt är e-post adress. Ändringar gör du på 
hemsidan under flik ”Uppdatera medlemsinformation”.  
 
 
Stadgar  
TBK är en ideell förening och klubbens stadgar finns tillgängliga på klubbens 
hemsida.  
 
 
Möten 
TBK har två möten per år för alla medlemmar. Ett årsmöte varje höst, där alla val 
sker och ett vårmöte där vi bl.a. fastställer nästkommande års avgifter.Viktiga 
möten är också de kontakter vi har på båtgården, kom gärna med synpunkter till 
styrelsen. 
 
 
Motioner  
Enligt stadgarna har varje medlem rätt att till styrelsen lämna motioner rörande 
klubben. Dessa behandlas löpande på respektive vår- och höstmöte.  
 
 
Avgifter och depositioner.  
Alla avgifter och depositionsavgifter fastställs årligen på vårmötet och finns 
tillgängliga på vår hemsida.  
För varje vinterplats tar klubben ut en depositionsavgift. Klubben tar även ut en 
deposition för nycklel masthus respektive låstagg för grind/dörrar till 
gemensamma utrymmen. Depositionsavgifter återbetalas vid utträde ur klubben.  

http://www.thnbk.se/
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Båtplats 
Tilldelas enligt kölista av hamnkaptenen som också ser till att det av klubben 
upprättade kontraktet skrivas under innan båtplatsen får tas i bruk. Observera att 
inget annat än båtar får ställas upp på området. 
 
 
Överlåtelse  
Ingen överlåtelse eller uthyrning i andra hand är tillåtet utan godkännande från 
styrelsen.  
 
 
Nycklar & SMS tjänst 
Låstagg till grind, klubbförråd, värmestuga och nyckel till masthus kan kvitteras ut 
mot depositions avgifter. Öppning av fjärrmanövrerad grind via SMS kan erhållas 
mot engångsavgift. Kontakta respektive ansvarig, se hemsida 
 
Elektricitet/vatten  
El och sommarvatten finns i anslutning till de flesta båtplatser. Huvudregel är att 
anslutning till el medges när du uppehåller dig vid båten. Skall båt vara ansluten 
till el vid andra tidpunkter krävs tillstånd av styrelsen eller anslutning via 
elmätare. 
De som har båten i båthus eller provisoriska båtskjul, med begränsat tillträde för 
hamnkapten och vår El-grupp, är skyldiga att installera elmätare enligt El-
gruppens anvisningar. 
 
 
Brandsäkerhet  
Förbud mot heta arbeten föreligger i hela området och får endast ske på därför 
annordnad plats för heta arbeten. Med heta arbeten avses svets, skär och 
gnistbildande arbete. Underskatta inte risken med värmepistol. 

För allas säkerhet finns brandsläckare utplacerade inom området. Det finns även 
släckutrustningsvagn i klubbförrådet för lån om brandfarligt arbete ska utföras på 
hetarbetsplatsen. Slang för att vattna marken vid behov finns i norra ändan av B-
raden. Vid heta arbeten som inte går att utföra på platsen för heta arbeten 
kontaktas någon i brandgruppen, se hemsidan. 

Notera att det är var och ens absoluta skyldighet att följa övriga regler 
beträffande förvaring av brandfarliga vätskor, bränsle, gasol, syrgas, acetylen 
etc.  
Gasflaskor skall förvaras i gasdepån, se allmänna regler på hemsidan. 
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Bilkörning på området  
All bilkörning inom området skall ske med stor hänsyn till verksamheten. Högsta 
hastighet som tillåts inom området är 10 km/h. Tänk på att det ofta finns barn  
som är med föräldrar och visa hänsyn mot dina båtgrannar, så att du inte 
dammar ner i onödan.  
 
 
Hamnen  
Båtklubbens hamn är främst avsedd att vara till för klubbens medlemmar vid 
sjösättning och upptagning av våra båtar. För att hamnen skall fungera väl se 
vidare i allmänna regler på hemsidan. Anläggningen stängs 1 november. 
 
 
Kranlyft/ramp  
I klubben finns utsedda hamnmästare som sköter kranlyft och transporter med 
traktor vid sjö och torrsättningar  
Klubben har en kran med max 15 tons lyftkraft. 
Anmälan för lyft görs med hjälp av Medlemsinloggning i BAS 
Mindre båtar kan sjösättas via sjösättningsramp. 
 
 
Bottenrengöring 
Bottenrengöring, som är obligatoriskt, skall ske på klubbens spolplattor som är 
utrustade med reningsverk. För att maximera filtrens livslängd i filteranläggning 
beror på hur många liter vatten som passerar. Kolfiltren slås ut av petrokemiska 
produkter. Tvättinstruktion, se hemsida eller anslag vid spolanläggningen, skall 

följas av samtliga medlemmar vid tvätt av båt i samband med upptagning. 

 
 
Uppställning av bilar och vagnar 
Det finns en bilparkering vid J-radens östra gavel, ute på piren . För övrigt gäller 
att man parkerar i anslutning till sin båtplats i samförstånd med respektive 
båtgrannar. Då båten sjösatts ska de som har båtvagn, omgående transporteras 
tillbaka denna till uppställningsplatsen eller köras in i båtskjulet. Det är inte tillåtet 
att ha vagnar stående någon annanstans utan hamnmästarens godkännande. 
Båtvagnar skall vara tydligt uppmärkta med namn, telefonnummer och 
båtplats/hus. 
 
 
Toalett  
Två toaletter finns på området. Den norra är belägen i ett av klubbens båthus 
(nuvarande traktorgarage) med ingång från D-raden. Den södra är en fristående 

https://bas.batunionen.se/Account/LogIn?ReturnUrl=%2f
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toalettvagn vid gaveln av L-huset. Notera att vi själva städar och ser till att där är 
rent och snyggt.  
 
 
Uthyrningsmodul  
En uthyrningsmodul finns att hyra. Kontakta uthyrningsansvarig se övriga 
funktionärer på hemsidan.  
 
 
Klubbförråd  
I klubbmodulens bottenplan finns ett klubbförråd där skottkärror, mastvagnar, 
släckutrustningsvagn, mobil kompressor, elkabel mastkran och trädgårdsredskap 
förvaras. Det åligger varje medlem att lämna tillbaka lånat material.  
 
 
Miljöfarliga ämnen  
Alla miljöfarliga ämnen såsom olja, oljefilter, drivmedel, glykol, lösningsmedel etc. 
samt avskrapad bottengiftfärg åligger respektive båtägare att själv ansvara för att 
dessa kommer bort från området. Man lämnar detta själv till den kommunala 
miljöstationen och inte vid klubbens miljöstation. Ovanstående gäller även 
kasserade batterier.  
 
 
Masthus  
Klubben förfogar över ett masthus där det finns möjlighet att förvara master mot 
en avgift. Kontakta masthusansvarig, se övriga funktionärer på hemsidan. 
 
 
Transportvagnar  
Klubben har två vagnar speciellt framtagna för underlättande av hantering av 
master. Dessa finns placerade i klubbförrådet.  
 
 
Bevakning  
Ett bevakningsföretag sköter bevakning av området.  
 
 
Infart till området 
Grinden vid infarten är motordriven och öppnas via låstagg eller fjärrmanövreras 
via SMS funktion. Läsare för låstagg finns uppsatta på både insida och utsida. 
Grinden skall normalt vara stängd.  
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