
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 Oxelösunds Motorbåtsklubb  

 
ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Hej bäste medlem! 

 

Lite information från mig om läget och vad som händer i klubben framö-

ver: 

 

Vårmötet blev ju inställt p.g.a. Coronaviruset och styrelsemötet den 24 

mars blev också inställt. Hur det blir med möten och sammankomster 

framöver får vi ta efterhand. 
 

Styrelsen är informerad om, att när vi har mycket viktiga beslut som 

måste behandlas, så gör vi det via mail/telefon. 
 

Som komplement till Hamnkaptenens inlägg vill jag tillägga följande: 
 

Under kommande sommar ska hallarna Nr 6, 7 och 10 få ny el som de 

övriga hallarna fått. Det betyder att när elektrikerna begär in nycklarna så 

ska det ske utan att vi måste sitta och ringa runt till medlemmar som 

glömmer att lämna... 
 

Träbjälkarna ovanför portar ska även besiktas, i hallänga 3 har två bjälkar 

ruttnat p.g.a vattenläckage genom takskruvarna. 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 2

-2020 kommer ut i början av no-

vember. Manusstopp är fredagen 

den 23 okt 2020. Artiklar, annon-

ser och övrigt material som önskas 

bli införda i Svallvågen skickas till 

OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 

35 Oxelösund eller e-postas till 

redaktor.ombk@gmail.com.  

Ange gärna ”Svallvågen” i ärende-

rutan.  Materialet kan också läggas 

i brevlådan på klubbhuset. Har du 

t.ex. fotografier eller andra bilder 

så  kan vi skanna in. Kom med 

idéer så hjälper vi till. Material som 

insänds kommer eventuellt att redi-

geras. Vi förbehåller oss rätten att 

välja ut vilket material som skall 

publiceras. Insänt material åter-

sänds ej om inte annat är överens-

kommet.  

 

Insända bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svall-

vågen får alltid en bekräftelse på 

detta från redaktionen, skriftligen 

eller muntligen. Om du av någon 

anledning inte har hört något efter 

ett par dagar, hör gärna av dig igen 

så att vi inte missar något. 

 

Internet 

Du som har tillgång till Internet kan 

gå in på vår hemsida, 

www.ombk.nu, och bläddra dig 

fram till Svallvågen nr  2020-1 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är fredagen den 23 oktober 2020. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post:  

redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.nu 
OMBK:s ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 



 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

3 

Sjösättningsperioden: 
 

De schemalagda sjösättningsperioden inför denna säsong börjar vecka 

18 och pågår t.o.m vecka 21, (27 april - 31 maj). 

 

Ni som har vinteruppläggningsplats ute, skall se till att städa upp på och 

runt er plats. Samla ihop all materiel som används för pallning, stomme 

till täckning av båt m.m. Lägg det eller trava det på din plats. 

Sådant som ni inte använder skall transporteras bort och slängas, för-

slagsvis på återvinningscentralen i stan.  Det ligger mycket skräp på 

vissa platser, som enligt min bedömning bara är gamla rester från förr. 

Bort med det!!!! 

Sly och övrig växtlighet på platsen skall också den rensas bort. Det skall 

vara snyggt och prydligt på platserna.  
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Hämnkäpten här ordet 

 
Kan inte låta bli att påminna om hur viktigt det är att adressändring 
görs när ni flyttar. Vi upptäckte flera fall med felaktiga adresser när 
vaktlistorna skulle distribueras till klubbmedlemmar. 
 
Klubbmästare skulle ha valts på vårmötet, så skedde ej. Tar tacksamt 
emot förslag på namn till rollen som Klubbmästare. Hör av dig till mej 
om du har någon att föreslå!  

 
 

Forts Ordfo rände här ordet 
Håll Sverige Rent 

På Håll Sverige Rent:s hemsida 

finns mycket intressant läsning 

om nedskräpning och annat. Kika 

gärna där: 

 

https://www.hsr.se/  

Leif Berg                                                          

Ordförande 

https://www.hsr.se/
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Förmån för medlem 

Styrelsen har beslutat att 
när en medlem avlider får 
dödsboet låna klubbhuset 
för begravninskaffe eller 
annan cermoni.  
 
OBS! Att den avlidne 
måste vara medlem för 
att detta ska gälla. 
 
Kontakta klubbhusvärdar-
na för lån av lokalen. 
 

Styrelsen 

 

 

 

100-årsjubileum... 

År 2022 firar klubben 100 
år! Det här måste vi väl 
fira med en härlig fest?!? 
 

En arbetsgrupp kommer 
att tillsättas inom kort och 
de vill gärna ha tips på 
rolig aktivitet!  
 

Kom gärna med förslag till 
aktivitet så vi får stor upp-
slutning!  
 

Hör av dig till: 
 

info.ombk@gmail.com 

Forts Hämnkäpten här ordet 

Bryggor: 

Elstolparna på våra bryggor börjar vara i behov av översyn och i 

en del fall åtgärd. Detta för att bibehålla säkerheten för använ-

darna. Tänk på att användandet av el i första hand är till typ ladd-

ning av batterier, enstaka användning av elmaskiner, såsom borr-

maskin m.m. Att t.ex ha en strömslukande värmare, gående un-

der längre tid,  är inte tillåtet. Skulle behov av detta föreligga 

måste tillstånd från bryggförman eller hamnkapten sökas. 

Dokument rörande elanvändning finns på OMBK hemsida. 

(Under ”Aktuella dokument”). 

 

Jolleramper: 

Under våren kommer våra jolleramper att få en tydlig 

”ansiktslyftning”. Under åren som gått har slitaget på ramperna 

gjort att de på vissa ställen håller på att falla isär. 

På sikt skall samtliga rampsektioner mellan bryggorna helt eller 

delvis bytas ut. Samt tydligare indelning och numrering av plat-

serna genomföras. Det kan ta även nästa vår i anspråk. 

I och med detta skall vi också titta på definitionen av jolle. På ett 

par platser ligger båtar som definitivt i min mening inte är jollar. 

Vi har för avsikt att framöver bestämma största tillåtna storlek på 

jolle som får nyttja jolleplatserna.  

Vi hoppas på överseende vid vissa tillfälliga inskränkningar i nytt-

jandet p.g.a ramp-bygget framöver. Förhoppningsvis blir det fär-

digt innan båtsäsongen startar på allvar.  

 

För närvarande ligger två stycken typ roddbåtar vid en av jolle-

sektionerna. En av dem ser ut ser ut att ha legat där väldigt 

länge. Mer mossa än plast. Om någon känns vid dessa båtar, så 

vänligen avlägsna dom från rampen. För båtar får man söka/ 

ställa sig i kö för båtplats. Se bild nedan. 
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Båtvakten: 

Vill påminna om vaktplikten för alla som har någon form av nytt-

jande, såsom båt- / uppläggningsplats, sjöbod eller hall m.m i klub-

ben. 

Vaktlistor är distribuerade. Om du bor i Oxelösund så har några av 

dina klubbkamrater lagt den i din brevlåda, bor du på annan ort 

ska den ha kommit hem via vanlig post.  

Har du inte fått någon vaktlista hör av dig till klubben!  

OBS! Att ett fel har smugit sig in i vaktlistan:  

 

Då Båt & Motor flyttat ut till Fiskehamnen behöver du inte patrul-

lera området på andra sidan bron. Missat vaktpass kostar 2 000 kr. 

Ta kontakt med din vaktkompis i god tid innan så slipper ni gnissel 

och uteblivna vaktkompisar.   

Med hopp om en varm och skön sommar! 
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forts  Hämnkäpten här ordet  

EFTERLYSNING 

Klubbmästare saknas! 
 
Klubbmästarens roll är att 
skapa förutsättningar för klub-
ben att hålla kurser för med-
lemmarna.  
 
I arbetet ingår att fråga med-
lemmarna vilka kurser de är 
intresserade att deltaga i. Hitta 
lämplig lokal och ledare samt 
vid behov ordna med litteratur 
och fika vid kurstillfällena. 
 
Alltså inget betungade jobb 
året runt utan vid behov. 
 
Är du intresserad—hör av dig 
till styrelsen som fått mandat 
av årsmötet att handlägga till-
sättandet. 
 
 
 

 

 

Lars Bergquist 
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Registeränsvärig här ordet 

Här kommer lite nyheter  
 
Avisering 2020 och fakturering av medlemsavgift och nyttjanderätter  
• Det har dessvärre varit några problem med e-posten från BAS – beklag-

ligt så har vissa fått sin e-post direkt till skräpposten.   

• För att åtgärda detta för framtida utskick så finns möjlighet att via din 
webbläsare/e-postprogram välja: 
 

 Inställningar   > E-post  och under Alternativ välja 
du Blockera eller tillåt. Under tillåt så lägger du till info.ombk@gmail.com 
 

• Till de som har hört av sig och inte fått en faktura har vi nu skickat, direkt 
från systemet BAS, en pappersfaktura som borde finnas i din brevlåda 
senast sista veckan i mars. 

Övrigt inom IT-område 

Utveckling av BAS. OMBK kommer att öppna upp funktionen ”Mina sidor”, där 
du själv kan ta del av medlemsuppgifter, båt, bryggplats och övriga nyttjande-
rätter, vilket innebär en avveckling av pappersavtalen. På sikt kommer man att 
se vaktlistan och även kunna boka torr- och sjösättning. 

Passagesystemet   
• Kommer att bytas ut inom kort då tekniken har blivit föråldrad. 
 
Funktionsbrevlådor  
Samtliga funktioner har fått sin egen funktionsbrevlåda. Tills nyligen har med-
delanden skett mellan funktionärers privata epostlådor, vilket har försvårat 
övergångar vid nyval av funktionärer.  
 
Samtliga e-poster finns på vår hemsida under funktionärer.  
 
E-posten info.ombk@gmail.com kommer fortsatt att vara klubbens officiella e-
post, men vi rekommenderar att ni skickar till respektive funktion i era kontak-
ter med klubbens verksamheter för snabbare hantering. Se alltså hemsidan för 
mejladress till respektive funktion! 
 

Vid pennan 
 

Hans A Lundqvist 
BAS- och IT-ansvarig  
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Vad är BAS?  

BAS är ett registersystem som 
båtklubbar som är anslutna till 
Svenska Båtunionen, SBU, 
använder sig av för att ha re-
gister över sina medlemmar 
samt deras båtar, båthallar, 
båtplatser, etc. BAS ingår i 
avgiften klubben betalar till  
SBU och utvecklas tillsam-
mans med båtklubbarna efter 
de behov som finns. 
 
I BAS finns många praktiska 
funktioner som varje båtklubb 
själv avgör vilka de vill an-
vända sig av. 
 
 
/Marianne Levander 

mailto:info.ombk@gmail.com
http://www.ombk.nu/funktionaumlrer.html
mailto:info.ombk@gmail.com
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Uppdaterade kölistor 
på hemsidan 
 
Som tidigare meddelats så är   
kölistorna uppdaterade på klub-
bens hemsida: 
 
 http://www.ombk.nu/
koumllistor.html med aktuell kö-
situation.  
 
Det är ditt ansvar att kölistorna 
motsvarar dina önskemål. Vid 
felaktigheter tar jag tacksamt 
emot de nya uppgifterna. 
 

Hans Lundqvist  
BAS– och IT-ansvarig 

Högvatten i 24 februari vid gästhamen!    Foto: M Levander 

Högvatten i februari vid Ramdalshamnen. Foto: M Levander 

http://www.ombk.nu/koumllistor.html
http://www.ombk.nu/koumllistor.html
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Förtydligande av   
e-postadresser 

ordf = ordförande 

sekr = sekreterare 

kassor = kassör 

hall = hallansvarig 

bodar = sjöbodsansvarig 

hamn = hamnansvarig 

varv = varvsansvarig 

klubbhvard = klubbhusvärd 

mtrl = materialansvarig 

valber = valberedningen 

 

 

Aktuellä ärbeten 

Nu startar arbetet med att reparera hallar och bryggor! 

Allt material till elarbetena är hämtat och arbetet med hallarna startar upp 

vecka 14. 

Runt den 1 april börjar även arbetet med att förbättra elen på bryggorna. 

 

Styrelsen  
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DagensBåtliv.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
 
Intressanta repotage 
  

Som vanligt finns det mycket 
läsvärt på Dagens Båtliv:s 
hemsida. 

Pä minnelse om nyä e-postädresser till styrelsen  

Styrelsen har beslutat att förenkla kommunikationen mellan styrelsen, 

funktionärer och medlemmar. Detta innebär att det blir fler e-postadresser att 

hålla reda på men som är riktade mot speciella funktioner.   

Fördelen med detta är att e-posten kommer fram till rätt person direkt 

(förhoppningsvis) och att svarstiden förkortas. 

 

Nya e-postadresser från och med nu är: 

 

ordf.ombk@gmail.com sekr.ombk@gmail.com 

kassor.ombk@gmail.com hall.ombk@gmail.com 

bodar.ombk@gmail.com hamn.ombk@gmail.com 

varv.ombk@gmail.com redaktor.ombk@gmail.com 

klubbhvard.ombk@gmail.com mtrl.ombk@gmail.com 

valber.ombk@gmail.com register.ombk@gmail.com 

Vid pennan 

 

Marianne Levander 

http://www.dagensbatliv.se/reportage
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Informationsspridning till medlemmar som saknar e-post. 
Numera skickas ett SMS med meddelande om att information finns att hämta i 
brevlådan vid slipboden. Det är alltså upp till resp. medlem att förse sig med ett 
exemplar av den aktuella medlemsinformationen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

Våffeldagen kommer 
från en felsägning 

Man tror att namnet våffel-
dag kommer från att vårfru-
dag uttalades felaktigt. Det 
blev till vafferdag, och däri-
från gick det i vissa dialek-
ter sedan över till vaffeldag, 
och vaffla är ju en äldre 
variant av ordet våffla. Där-
med var våffeldagen född. 
Dessutom passade våffla 
bra den här tiden på året då 
man förr i tiden hade större 
tillgång till ägg och mjölk 
efter vintern.  

Vä ffeldägen 
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SJÖSÄTTNINGSPERIOD 

Vårens sjösättningsperiod 
börjar månadagen den 27 
april och slutar söndagen 
den 31 maj. 

Var ute i god tid när du bo-
kar så underlättar du arbe-
tet för slipförmännen! 

Ska båten transporteras på 
allmän väg behövs tillstånd 
från kommunen!  

Hamnkapten 

  

 

 

Nya kontaktuppgifter? 
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Ändring i medlemsregistret 

Namn: 

Adress: 

Postnr:              Postort: 

Telefon nr: 

Mobiltel nr: 

E-post adress: 

Ändringen avser: Båtbyte Adress Tel nr, mobil nr, e-post adress eller 

VHF-anrop 
Båtförsäkring 

Båttyp:                       

Längd:          cm, Bredd:         cm, Djup:      cm 

Vikt:          kg, Försäkrings-nr: 

Försäkringsbolag: 

Övrigt:  

När Du får ändrade förhållanden vill vi ha ett meddelande om detta 

till klubben. Exempel på uppgifter som vi vill veta är: telefonnum-

mer, adress, namnbyte, byte av båt, försäkringsbolag och försäk-

ringsnummer och mejladress. 

Dessa uppgifter används kontinuerligt i klubbens verksamhet och 

fungerar bättre när fakta råder. 

För att ändra dessa uppgifter finns två sätt: 
 

• Via ändringsanmälan på hemsida http://www.ombk.nu/

aumlndringsformulaumlr.html 

• Eller fakta noterade på papper lämnat i klubbens brevlåda på 

klubbhuset (se nedan). 
 

Till dem som valt att göra ändringar på listorna i vaktpärmen vill jag 

påpeka att dessa ändringar inte noteras förrän nästkommande år då 

vaktpärmen uppdateras. Detta innebär att klubben levt med fel-

aktiga kontaktuppgifter under tiden, vilket kan innebära ökade kost-

nader för den enskilda medlemmen. 
 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong 

till Oxelösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxe-

lösund eller lägg den i klubbhusets brevlåda, eller enligt ovan hem-

sida.   
 

Registeransvarig 

Hans Lundqvist 

http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html
http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html


 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

11 

Som medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset för olika sammankomster. 
Klubbhuset är möblerat med 64 sittplatser vid ordinarie sittning. Det finns extra-
bord och stolar i friggeboden att ställa upp så att ett 80-tal gäster kan få sittplats. 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärdarna enligt nedan: 
 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-13 04 59 
(OBS! Det går INTE att skicka sms till detta nummer!) 

HYR KLUBBHUSET! 

Köp klubbtröjor , märken m.m. 

  

Köp OMBK´s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna  finns i storlekarna S, M, L, XL, XXL och är grå 

till färgen, av T-shirtmodell med vårt klubbmärke. De håller en bra kvalitet . Priset är 125 kr/st. Trö-

jan finns att köpa genom vår materialförvaltare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05.  

Vimplar finns även för försäljning, pris 80 kr/st,  klubbmärken för 50 kr samt dekaler.  

Klubbpin 

T-shirt 
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Grillning vid klubbhuset 

 

Sjösättningsperiod: V18 27 april—V22 31 maj*  

 

Valborgsgrillning 30 apr: Grillning vid klubbhuset kl. 19:00, se nedan 

 

Städning av hamn & varv: Vårstädning  tisdagen den 9 juni kl 17:00 

 Samling vid klubbhuset. 

 

 Höststädning tisdagen den 18 aug kl 17:00  

 Samling vid klubbhuset. 

 

Upptagningsperiod: V38 14 sep—V42 18 okt* 

 

Årsmöte: Torsdagen den 22 okt kl 19:00 

 

Senast nytt från styrelsen: http://www.ombk.nu/  

Hittar du alltid på hemsidan! 

 

 

 

*Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen eller på hemsidan. 

 

 

 

Varmt välkommen att fira in våren tillsammans med dina klubbkamrater med att äta och 

dricka något gott vid klubbhuset.  

TORSDAGEN DEN 30 APRIL KL 19:00 

Ta med det du vill grilla och äta, klubbhuset är som vanligt öppet om vädrets makter inte 

är med oss. Klubben tillhandhåller som vanligt nytända grillar. 

Välkommen! 

Styrelsen 

KALENDER FO R 2020 

Högvatten vid piren i februari 

Foto: M Levander 

http://www.ombk.nu/

