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Bryggrenoveringen 

Jaha, då var sjösättningsperioden igång och båtar börjar komma i 

sjön inför stundande säsong, och kan för de flesta, angöras vid våra 

uppfräschade och ny-oljade bryggor. 

Arbetet med att fixa till bryggorna, vilket innebar högtryckstvätt-

ning, lagning av trasig trall och impregnering med tjärolja, gick över 

förväntan fort. En tillfällig tidig ”värmebölja” fick medlemmar att 

sätta fart med arbetet. På en dryg vecka hade alla bryggor fått sin 

nödvändiga behandling, och det innan båtar börjat förtöjas vid re-

spektive brygga och kanske varit ett hinder för arbetet.  

Det gick åt mer olja än förväntat, men efter snabb extrabeställning 

genom vår materialansvarige kom mer olja hem på två dagar. 

Vi hann precis färdigt med sista bryggan innan vårvädret återgick 

till för årstiden normala temperaturer, d.v.s. kallare. 

Jag vill härmed utrycka mitt stora tack till alla de medlemmar som 

ställde upp, och på ett beundransvärt sätt jobbade med detta brygg-

projekt. Bra jobbat!!!! 

 

Förtöjning båtar vid bryggplats 

Vill påminna om att fören på båtar, som nu framöver förtöjs vid 

våra bryggplatser, inte får inkräkta på bryggbredden, d.v.s. hela 

pontonbryggans bredd skall kunna nyttjas för gående med vagnar, 

bagage och dylikt. Undantaget är de ”trappor”, vilka får ta max 50 

cm från bryggkant i anspråk. Vänligen respektera detta. 
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Uppläggningsplatser Mosebacke/Klubbhusplan 

När nu sjösättningar kommit igång vill jag uppmana er, framför allt ni 

som har uppläggningsplatser ute, att städa upp ordentligt på er upp-

läggningsplats. Har observerat på vissa platser att virke och annan 

”bråte”, som med stor sannolikhet inte används, ligger och skräpar 

till ingen nytta. Se till att rensa ut och frakta bort sådant material. 

Även ni som nyligen erhållit uppläggningsplats, där tidigare nyttjare 

lämnat kvar material/skräp ombedes ta omaket att rensa bort detta. 

Sådant som ni absolut inte har plats för i bil eller på släp, så tillhanda-

håller klubben två tillfälliga uppsamlingsplatser, för senare borttrans-

port. Se bilder.  

 

1 Klubbhusplan, vid sopkontainern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Mosebacke uppläggn.plats 1 
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 LOPPIS 

Lördagen den 18 maj ordnar 
klubben loppis med inrikt-
ning på fritid och båtprylar. 
 
Vi träffas utanför klubbhuset 
mellan kl 10:00—14:00! Korv 
och dricka finns att köpa till 
humana priser. 

 

Passa på att rensa i förråden! 

 

Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 

 

 

 

HAVSTULPANER 

Om du vill slippa få havstul-
paner på din båt kan du 
anmäla ditt mobilnummer 
på Skärgårdsstifelsen hem-
sida:, så får du ett SMS när 
det är dags att tvätta båt-
botten: 

https://skargardsstiftelsen.se/
naturvard-och-miljoovervakning/
havstulpanvarning/  

https://skargardsstiftelsen.se/naturvard-och-miljoovervakning/havstulpanvarning/
https://skargardsstiftelsen.se/naturvard-och-miljoovervakning/havstulpanvarning/
https://skargardsstiftelsen.se/naturvard-och-miljoovervakning/havstulpanvarning/
https://skargardsstiftelsen.se/naturvard-och-miljoovervakning/havstulpanvarning/


Uppläggningsplatser parkeringen 
Påminner också om att vagnar/bockar på parkeringens uppläggnings-
platser skall vara borta från parkeringen senast 1 juni. 
Samtidigt vill vi, för er som har uppläggningsplats på parkeringen, ut-
reda behovet av sommarförvaring av båttrailer/vagn (Ej bockar och 
övrigt pallningsvirke). Vi tittar på en lösning där vi förhoppningsvis kan 
erbjuda ett begränsat antal platser inom OMBK’s område. 
Intresseanmälan om sådan plats skickas info.ombk@gmail.com som 
vidarefordras till vice hamnkapten Håkan Nyberg. 
 
Regler för båthallars nyttjande 
På förekommen anledning vill jag påminna om regler som gäller för 
våra nyttjare av båthallar. 
På grund av brandrisken, är det inte tillåtet att svetsa och/eller an-
vända vinkelslip inne i hallen. Plats för dessa s.k ”heta arbeten” finns 
på området Mosebacke. 
Varje hallnyttjare skall ha fått dokumentet ”Båthallar, regler hallutnytt-
jare” när man erhållit ”kontrakt” på båthallen.  
Dokumentet finns också på OMBK’s hemsida, Medlemsinformation / 
Aktuella dokument, samt i pärmen ”Bilagor” i vaktboden. 
 
Vägbommen upp mot båthallar och Mosebacke. 
Den efter olyckan trasiga bommen är nu nytillverkad och återmonte-
rad av Larsson & Kjellberg. Dock kvarstår montering av hydraulik-
komponenter, vilka inte är levererade ännu. Så den kommer inte i drift 
på ytterligare ett tag.  
 
Båttvätten 
Många har undrat varför inte båttvättanläggningen är i drift.  
Detta beror på att viktiga komponenter saknas för igångsättning. Be-
ställning är gjord men leverans dröjer. Tidigare år har vi kört igång den 
i början av juni, men vi hoppas kunna starta upp den så snart som möj-
ligt. 
 

Med önskan om en fin sommar! 

 

Lars Bergquist,  

Hamnkapten    
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STÄDDAGAR 

Tisdagarna den  

4 juni kl 17:00 samt 

20 augusti kl 17:00 

Är det  städning av hamn 
och varv! 

Väl mött! 

 

Hamnkapten 

AVTAL ATT  
UNDERTECKNA? 

När Du gör ditt vaktpass i 
klubben vill jag uppmärk-
samma dig på, att läsa på 
det anslag som sitter på 
insidan av ytterdörren. Där 
står skrivet var Du skall kon-
trollera eventuella kontrakt 
som saknar din namnteck-
ning. 

 

Göran Johansson,  

registeransvarig 

 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Behov%20av%20sommarförvaring%20av%20båttrailer/vagn


VALBORGSFIRANDE VID KLUBBHUSET 

Traditionsenligt träffades OMBK medlemmar för att under trevliga former hälsa våren välkom-

men den 30 april.   

 

Firandet startade med att Phontonerna under Ulf Nilssons ledning framförde ett antal vår-

sånger inne i klubbhuset till publikens glada tillrop och medverkan i några sånger. När det mu-

sikaliska inslaget avslutades övergick firandet till att besöka grillarna som nu bjöd på perfekt 

glöd. Eftersom deltagarna hade tagit med sig dryck och det som skulle grillas blev det en trev-

lig samvaro vid grillarna. 

 

Ett mycket stort tack till medlemmarna i kören Phontonerna. 

 

Göran Johansson, 

text och bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Om alla tar med sig tre plaster/skräp från stranden varje gång vi åker därifrån  

kommer vi att märka en stor skillnad! 


