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BÅTPLATSFÖRDELNING 

Inför den nya båtsäsongen har hamnkapten jobbat hårt med att 

matcha de få lediga båtplatser som finns emot listan med de som 

står i kö för en bryggplats. I det här arbetet har oklarheter och kne-

pigheter dykt upp som vår nye hamnkapten vill ha hjälp med! 

 

Vid granskning av kölistorna visar det sig att många har stått i  

många år utan att ha tilldelats en plats, men står fortfarande kvar i 

kön. Vad beror det på? Har man tackat nej? Har man fått någon 

förfrågan? Finns det inget behov längre? (Hur många gånger ska 

man få tacka nej innan man stryks ur listan?, det tar vi upp på nästa 

medlemsmöte!) 
 

För att listorna ska vara relevanta måste alla medlemmar som vill 

stå kvar i kön för bryggplats göra om ansökan med aktuella båtupp-

gifter, men man behåller sin plats i kön. Blankett finns längst bak i 

nyhetsbrevet! Fyll i och lämna till klubben snarast, men absolut 

senast den 31 maj! Övriga kölistor återkommer vi om. 
 

Ett annat problem som dykt upp är att medlemmar slarvar med att 

uppdatera byte av båtar, vilket får till följd att små båtar ligger och 

skvalpar på breda platser och medlemmar som har behov av bre-

dare plats ligger och skaver skroven mellan bommar, vilket är helt 

onödigt! 
  

SKÄRPNING krävs så att alla i möjligaste mån kan få en plats 

som passar den nuvarande båten! Den anmälan gör du även på 

blanketten längst bak i nyhetsbrevet.  

 

VÄDJAN TILL DIG SOM INTE SJÖSÄTTER DIN BÅT I 

SOMMAR: Det finns många medlemmar som inte har en egen 

plats och som gärna vill hyra din plats i sommar. Hör av dig snarast 

till hamnkapten eller vår e-postadress: info.ombk@gmail.com. 

 

Hamnkapten Lars Bergquist 

Januari 2018 
Nr 1 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 

info.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.nu 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Ledig%20båtplats%20i%20sommar


Du kommer väl ihåg att besöka vår hemsida med jämna mellanrum? 

Där hittar du det senaste inom klubben under rubriken NYTT. Under 

fliken MEDLEMSINFORMATION fylls datum på för kommande aktivite-

ter från styrelsen till alla medlemmar.  Det är ännu viktigare nu än tidi-

gare eftersom ingen minneslista skickas ut längre. 

Adressen till vår webb: www.ombk.nu   

Naturligtvis är även du som medlem välkommen med bidrag till Svall-

vågen och nyhetsbrev! Skicka ditt bidrag till: info.ombk@gmail.com. 

För dig som inte har e-post eller SMS finns information på klubbens 

anslagstavlor och brevlåda. I slipboden finns även ett litet arkiv med 

senaste information som gått ut till medlemmar. 

 

OMBKs hemsida MEDLEMSMÖTE I VÅR 

Torsdagen den 15 mars är det 
medlems/vårmöte. 
 
Klockan 19:00 träffas vi i klubb-
lokalen. 
 
De medlemmar som har hört 
av sig önskar att mötena är en 
vardagkväll istället för en helg-
dag.  
 
Agenda skickas ut i god tid 
innan mötet. 
 
Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 

Oxelo sunds Motorba tsklubb 

Motorba tsva gen  10 

613 35 Oxelo sund 

 

E-post: info.ombk.gmail.com 

 

 

Redakto r: 

Marianne Levander 

Välkommen att fira vårens ankomst tillsammans med dina klubbkam-

rater vid klubbhuset  

MÅNDAGEN DEN 30 APRIL KL 19:00 

Ta med det du vill äta och dricka, klubbhuset är öppet om vädret inte 

är med oss. 

 

Välkommen! 

Stig Lidéhn 

 

 

GRILLNING VID KLUBBHUSET 30 APR 2018 
HALLBESIKTNINGARNA 

Under vårmötet den 15 mars 

2018 kommer styrelsen att 

besvara frågor angående be-

skiktningarna av båthallarna. 

Hamnkapten  

Lars Bergquist 

http://www.ombk.nu/nytt.html
mailto:info.ombk@gmail.com


Alla medlemmar som VILL stå kvar i en kö måste göra en ny anmälan. 

Du som redan står i en kö och återanmäler dig behåller din plats i kön! 
(Förhoppningsvis kommer du att komma lite längre fram.) 

Om du idag inte står i kö för en nyttighet, kan du använda dig av 
samma blankett nedan för att ställa dig i kö. Stryk texten behålla innan 
du lämnar in blanketten. 

Lämna din intresseanmälan senast den 31 maj i klubbens brevlåda el-
ler skicka ett epost med nedanstående information till: 
 
info.ombk@gmail.com  

Eller gå in på vår hemsida och gör en anmälan där, www.ombk.nu 

Hamnkapten    

OMANMA LAN KO PLATS PÅMINNELSE 

Följande dagar kan du hämta 
din inlämnade hallnyckel vid 
klubbhuset mellan 17:40 och 
18:00: 

12 feb 5 mars 

26 mars 16 april 

7 maj 28 maj 

De nycklar som inte är avhäm-
tade efter den 28 maj kommer 
att skrotas via återvinningscen-
tralen! 
 

Hamnkapten 

Namn:   Telnr:   
Adress:   Mobilnr:   
Postnr:   Ort:   

 E-post:      

        
Båttyp:   
Längd:  cm Bredd:  cm Djup:  cm 

Vikt  kg Övrigt:   

        
Försäkr.nr:   Försäkringsbolag:   

        

JAG VILL BEHÅLLA MIN KÖPLATS FÖR:   Brygga 

    Båthall, storlek* m 

    Sjöbod 

    Vinteruppläggningsplats 

* 7,5 m, 9,5 m, 10 m, 11 m 

ANMA LNINGSBLANKETT TILL KO LISTOR OCH BA TBYTE: 

 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Kölista
http://www.ombk.nu

