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Jag har nu varit verksam som hamnkapten (Tf) i drygt ett halvår. 

Rollen har innehållit många typer av ärenden att handlägga, samt 

jobbprojekt som planerats under året. 

 

En del ärenden har handlat om att medlemmar sent på våren med-

delar att de inte kommer sjösätta sin båt denna säsong, vilket gjort 

att erbjudanden om låneplatser givits i nära tidsgräns då kommu-

nala båtplatser skulle betalats. Härav har platser varit outnyttjade i 

år. 

Naturligtvis kan mycket hända under försäsong, som förhindrar 

nyttjandet av sin båtplats, men min önskan är att så fort man vet att 

inte båtplats skall nyttjas inför nästa säsong skall det anmälas till 

klubben (hamnkapten) så snart som möjligt, dock senast 31/12 in-

nevarande år. 

 

I juni målades parkeringsrutorna upp ovanför sjöbodarna. Vi var 

ett gäng klubbmedlemmar som fixade hela parkeringen på c:a 4 

timmar. Resultatet blev över förväntan bra … tycker jag.  

I juni lyftes också den sista raden i första kvarterets sjöbodar av ett 

annat gäng. Ett jobb som framöver ska utföras på alla sjöbodar. Lyf-

tet sker i bodarnas framkant för bättre avrinning från taket mot 

stuprör i bakkant sjöbod.  

Jag tackar alla inblandade i dessa jobb för väl utföra jobb. 

 

Vi har dessutom haft våra två städdagar för året. Många villiga 

klubbmedlemmar har städat och putsat upp vårt hamnområde på 

ett mycket bra sätt. Jag tackar för engagemanget.  
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På våra uppläggningsplaner, då framför allt Mosebacke och klubbhus-

plan, ligger vaggor, bockar och annan materiel för vinterförvaring upp-

lagda, såsom brädor, plåtar, presenningar och annat. Vaggor och 

bockar/stöttor hör naturligtvis till båtarna, men när det gäller allt an-

nat som ligger på vissa platser, undrar jag om det inte i vissa fall ligger 

överflödig materiel som lika gärna kan städas undan. Jag uppmanar 

platsnyttjare att se över sin uppläggnings-plats och städa undan onö-

dig materiel. 

 

Vi har en policy i klubben att materiel för uppallning av båtar skall vara 

tydligt uppmärkt med namn (och gärna medlemsnummer) samt tele-

fonnummer.  

Uppmärkning av vaggor, skall vara tydlig. Se exempel på bilden nedan. 

Alternativet är att göra någon form av plåtskylt, alternativt annat 

material, som sedan på tillbörligt sätt fästs på vaggan. 

 

 

 

 

 

 

Då parkeringsplatserna utmed våra sjöbodar används för uppläggning 

av mindre båtar har vi, på vissa ställen, observerat skador på asfalten, 

orsakade av pallbockar, stödhjul på båtvagnar mm. Se bilder nedan. 

 

 

 

 

 

Forts sid 1, hamnkapten ÅRSMÖTE I HÖST 

Torsdagen den 25 OKT är det 
årsmöte. 
 
Klockan 19:00 träffas vi i klubb-
lokalen. 
 
Agenda skickas ut i god tid 
innan mötet. 
 
Varmt välkommen! 
 

Styrelsen 



Jag vet att asfalten på flera ställen ser väldigt dålig ut. Men varför göra 

en dålig sak ännu sämre.  

Härav uppmanas ni nyttjare att inför kommande vintersäsong, se till 

att tillräckligt stor stödyta i varje stödpunkt ordnas med hjälp av brä-

dor plattor eller liknande.  

Framöver fortsätter vårt arbete med de hittills inplanerade projekten. 

Nya kommer hela tiden. 

Vi är väldigt tacksamma om fler klubbmedlemmar kan anmäla sig som 

tillgängliga för diverse jobb som ligger i pipeline. Anmäl er gärna på vår 

hemsida, fliken ”FLERA SIDOR”/Kontaktformulär. Där kan du meddela 

vad du eventuellt har för specialkompetens eller inom vilket område 

du kan tänka dig hjälpa till. Kanske du är skiftarbetande och har möjlig-

het att ställa upp del av dag någon gång ibland. 

Hittills har det till del varit vi lite äldre/daglediga som utfört jobben, 

och vi börjar kanske bli lite trötta ☺☺☺. 

 

VI ses o hörs framöver 

 

Lars Bergquist, Hamnkapten    

Forts fra n sid 2, hamnkapten 

TORRSÄTTNING 

Perioden för båtupptagning är 
nu fastställd och börjar:  

Måndagen den 17 sep 
och avslutas söndagen 
den 21 okt 2018. 

Utöver dessa tider finns 
inga garantier för att få 
hjälp att torrsätta din båt. 

Se anslag vid slipboden eller 
hemsidan för kontaktupp-
gifter till slipförmännen. 

 

Hamnkapten 



Välkommen att fira in det nya året tillsammans med dina klubbkamra-

ter vid klubbhuset  

MÅNDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 12:00 

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

är med oss. 

 

Välkommen! 

Stig Lidéhn 

 

GRILLNING VID KLUBBHUSET 31 DEC 2018  

Under hösten 2017 aktiverade vi nya rutiner för betalning av avgifter 

till klubben att ske via Svenska Båtunionens administrativa system BAS

-K. Nedan följer en beskrivning hur detta går till: 

 Du som saknar egen epost-adress kommer att få faktura brevledes 

via PostNord. 

 Du som ännu inte anmält att Du vill ha fakturor från OMBK som E-

faktura får ett mejl med inbetalningskort och som även beskriver 

hur Du själv kan aktiverar E-faktura. 

 Jag kan hjälpa dig att aktivera betalning via E-faktura om Du skickar 

ett mejl med ditt personnummer (12 siffror) och vilken bank Du 

har, så kan jag uppdatera BAS-K. Du skickar denna begäran till 

info.ombk@gmail.com 

 Du som redan tidigare anmält att Du vill ha E-faktura gör som van-

ligt genom att logga in på din bank och där hantera E-fakturor en-

ligt bankens instruktion. 

Jag rekommenderar att anmäla ditt intresse för E-faktura och därmed 

undvika att eventuellt drabbas av förseningsavgifter för obetalda fak-

turor.  

Göran Johansson, registeransvarig 

Nya rutiner—Betalning till OMBK 
 


