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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Vi blev tillfrågade av Socialdemokratiska Arbetarpartiet om de fick 

ha sin avslutning för säsongen hos OMBK den 26 maj, vilket vi ac-

cepterade. Ett digert program med frågor ställde vi, Kurt-Lennart 

och Leif, ingen annan hade tid. De fick också en kortare historik om 

OMBK. Denna träff resulterade i att vi varit på MSBs kontor (Miljö-, 

Samhälls- och Byggnadsförvaltningen) för ett möte den 30 augusti. 

I slutet på v 22 gick ett rykte att NCC skulle fylla ut vid de nedre hu-

sen mot hamnplan och ta mark för oss och flytta cykelvägen. Den 8 

juni åkte jag upp till kommunhuset och träffade Jens Andersson. 

Han bekräftade att de skulle flytta elcentralen och ta mark av oss 

för en cykelväg. Jens fick veta av mig att vi arrenderar hamnplan 

och har kontrakt, vilket han var ovetande om. Arbetet skulle ske 

omgående, på grund av rasrisk mot hamnplanen och kanalen. Ny 

träff vid OMBK på fredagen 10 juni då även Göran var med. 

Nu är det midsommar, fullt med bilar bakom sjöbodarna. Parke-

ringen är avsedd för OMBK:s medlemmar. Övriga sommarstugefi-

rare och båtfirare hänvisas till klubbhusplan eller andra sidan kana-

len. Det verkar vara svårt att tyda skyltar där det står ”Endast 

OMBK:s medlemmar”. 

  

 Fortsättning följer på sid 4... 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 1

-2017 kommer ut i slutet på mars. 

Manusstopp är måndagen den 13 

mars 2017. Artiklar, annonser och 

övrigt material som önskas bli in-

förda i Svallvågen skickas till 

OMBK,  

Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-

lösund eller e-postas till 

info.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  3-2016 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

OMBK:s ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är måndagen den 13 mars 2017. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 

info.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.nu 
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Hämnkäpten här ordet 

Bernt                      

Välkommen att anmäla dig till HLR-kurs i vår klubblokal  
 

Torsdagen den 20 oktober samt Torsdagen den 17 november kl 19:00. 

Välj själv det datum som passar bäst! Senaste anmälningsdag: 10 ok-

tober. 
 

Anmälan gör du till perake.sunnefors@gmail.com 
 

Kom ihåg att ange namn, antal samt vilket datum du vill deltaga. (OBS! 

begränsat antal, först till kvarn gäller….) 

 

Per-Åke Sunnefors   
HLR-kurs i Hjä rt- & Lungrä ddning 

       

Upptagning Hösten 2016       

        

  Bernt Andersson 0730 837728 

Vecka 38 19/9 - 25/9 Camilla Falk       

        

  John Olov Carlsson 0730810496 

Vecka 39  26/9 - 2/10 Lasse Johansson     

        

  Björn Lundström 0706957002 

Vecka 40  3/10 - 9/10 Pontus Kjellberg 0703400852 

        

  Ola Johansson   

Vecka 41  10/10 - 16/10 John Olov Carlsson 0730810496 

        

  Lasse Johansson 0705416799 

Vecka 42  17/10 - 23/10 Kjell Åke Johansson     

Tänk på att vara ute i god tid när du beställer upptagning. 

Slipförmännen har rätt att flytta upptagningar om det är få 

båtar som ska upp så att de får en mer rationell hantering. 

mailto:perake.sunnefors@gmail.com
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Gångjärn 

forts Ordfo rände här ordet 

Idag den 30 juni har sista delen av kanalbryggan flyttats men 

inget annat jobb är utfört. 

 

En segelbåt har legat alldeles för länge vid kranbryggan och irri-

terat de som vill lasta vid bryggan! 

Det behövs inte speciellt gröna fingrar för att förstå när blombå-

tarna behöver vattnas! En skötsel som ingår när du går nattvakt! 

Våra bryggplatser är personliga, ska inte båten sjösättas ska det 

anmälas till hamnkapten så hyr han ut den till någon i kölistan. 

Det är otillåtet att själv låna ut den och absolut inte till icke med-

lem. 

 

13 juli segelbåtar på A-bryggan ej medlemmar. 

Fusket med att smörja gångjärn är stort. Det skulle ha gjorts in-

nan målning. Tröga gångjärn har förstört en stolpe. Mycket onö-

digt när vi påtalat det som ska göras. 

Vi har flera duktiga medlemmar som flyttat el-centralen och lagt 

nya kablar och vattenledningar. 

 

Nya kablar är lagda från hamnplan till centralen hallänga 2. Däri-

från till hallänga 3 och 10. 

Hur tycker vakterna att belysningen i hamnen är? 

Vid mötet med kommunens representanter på MSB-kontoret den 

30 augusti talade vi om hur parkeringen vid Båt & Motor ser ut, 

även om macken och toatömningens placering i gästhamnen. Vi 

framförde att vi önskade få fler som tvättade botten i vår anlägg-

ning. 

Vi talade om att vi önskar bidrag till rampen som är öppen för 

alla. Det är bara OMBK:s medlemmar som står för underhållet, 

alla andra utnyttjar den gratis. Kommunen har 1700 båtplatser, 

ingen tvätt. 

Vi framförde önskemål om att vi vill att gång- och cykelbron ska 

plogas. 

Mötet med MSB som var i klubbhuset för 3 år sedan, undrade vi 

vad resultatet blev. P g a byte av anställda på kontoret, så kanske 

det kommer en redovisning till årsskiftet. Mycket lång handlägg-

ningstid. Vi önskade att stugan som ligger på Björn åt vårt håll 

ska bort.  

10 sep Idag har jag läst protokollet från Hallbesikt-

ningen och blir mycket besviken på att arbetena inte 

är utförda på tillfredställande sätt!  
4 Nyhetsrubrik pä  insidän Leif 
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"Du farmor - det är vatten i båten" yttrade mitt barnbarn Ellinor 

(6år) i mitten av juli när hon klev ombord på min Hurley 20 som 

legat förtöjd vid boj i Marsviken sedan en vecka. 

Jag smålog lite där jag satt i jollen. 

Vatten i båten??!!! 

Ja, det var säkert färskvattendunken på 20 liter vars propp var 

otät och vattnet runnit ut! 

Nej, en plastbåt läcker inte! 

Mina gamla träbåtar (skärgårdskryssare) läckte som såll—men 

hade den goda smaken att bli allt tätare under säsongen! Men en 

plastbåt äger inte den självbevarelsedriften - den sjunker! 

”Nej, du Ellinor det är inte möjligt!!” 

 

Väl ombord tittade jag in i ruffen! 

SÅ mycket dricksvatten får inte plats i min plastdunk! 

Jag såg durkarna som flytande isflak på en mörk grå yta och mina 

blodådror blev allt mer isande kalla då jag kände på den grå ytan 

- det var sjövatten!! 

Sjunker hon??? Hur snabbt?? 

Ellinor sattes i säkert förvar i jollen och sen hink efter hink ut i ha-

vet där vattnet hör hemma - ständigt iakttagande ett märke som 

jag hade i ruffen - för att se om vattennivån sjönk i båten medan 

havsnivån ökade! 

Sakta, sakta sjönk vattennivån i båten och jag kände hopp - den 

sjunker i alla fall, inte just nu! 

 

Med öskar i hand och min son och barnbarn i en följebåt kör jag 

båten till OMBK och min båtplats, jag tänkte " Nu har jag baxat 

mig ända hit" och ringde Stickan Lidéhn. 

”Vad göra?” frågade jag 

Lugnt svarar Stickan - ”Jag kommer och tittar!” 

Med hjälp av Karl-Gunnar Pettersson konstaterar de att båten 

måste upp - då den läcker vid hjärtstocken där en dålig packning 

och ett rostigt rör befinner sig! 

 

Ett klart fall för hjärtsvikt som måste läkas! 

Båten måste upp och John-Olof Carlsson tog upp den på land en 

söndag!! - då han kom hem från sjön! Tack! och dessutom hade 

nattvakterna öst båten på natten så jag nästan trodde båten var 

av trä och blivit tät!!                            Fortsättning sid 8 
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Minä hjä ltär Stig och Kärl-Gunnär—Tusen 
täck! Oxelo sund bo rjän äv juli 2016 
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DagensBåtliv.se 

Har snurrat runt på inter-
net och hittat en intres-
sant hemsida med allt 
möjligt på. Bl a vad man 
ska tänka på när man  ska 
ankra upp: 
 
Se mer information här: 
http://www.dagensbatliv.se/
ankring-fortojning/fall-
ankaret-ratt  

Häntering äv restprodukter 

Efter avslutad säsong rengör vi alltid spolplatta, sedimenteringsgro-
par, filter och vattentankar i reningsanläggningen.  
 
Vi öser då upp det fasta avfallet i en behållare som sedan får stå 
orörd under vintern, för att sedan på våren tömma tillbaka vatten-
fraktionen till reningsverket. Genom detta förfarande försöker vi 
torka filterresterna innan dessa skickas till destruktion. Att skicka 
vatten till destruktion tycker vi är en onödig kostnad.  
 
När vi, efter säsongen 2015, upptäcker att någon hällt överbliven 
spillolja i tanken som skall skickas för destruktion, saboterades sättet 
att minimera klubbens kostnader. Tanken innehöll c:a 200 liter 
vatten som vi nu fick betala destruktion för. På bilden ”Cipax tank” 
ser Du hur torkning av filtermaterial går till. 
 
Under året som gått har jag konstaterat att det är många som inte 
känner till hur man skall göra med de restprodukter och överblivet 
material som uppstår vid arbete på båten. Problemen uppdagades 
redan hösten 2015 då någon efter oljebytet placerat en hink med 
spillolja under Steve Franzéns  båt på Mosebacke, urdålig stil! 
 
Om vi tillsammans ser till att ta reda på skräp och restprodukter, 
som vi själva skapar, blir det mycket trevligare att besöka OMBK:s 
område. 
 
Du som bidragit med materialet på bilderna kanske skall fundera en 
extra gång, på vem Du anser skall ta hand om dina sopor och rest-
produkter. Dessa skall lämnas på återvinningscentralen på t.ex. Före-
ningsgatan, granne med brandstationen och inte bara slängas på 
klubbens område.  
 
Jag har tidigare tjatat om att restprodukter skall hanteras av var och 
en, och inte tro att det fixar någon annan! Någon annan finns tyvärr 
inte i klubben. 
 
Jag räknar med din medverkan, då ordning och reda skapar trivsel!  

6 Nyhetsrubrik pä  insidän 

Göran Johansson 

V ordförande 

Utdrag ur stadgarna 

7.3 Motioner och ärenden till 

årsmöte:  

Motioner och ärenden skall 

vara styrelsen tillhanda senast 

sex (6) veckor före årsmötes-

datum. 

http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/fall-ankaret-ratt
http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/fall-ankaret-ratt
http://www.dagensbatliv.se/ankring-fortojning/fall-ankaret-ratt
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Bilder restprodukter (foto G Johansson)  

Skräp som någon ”glömt” på Mosebacke 

Lars Johansson vid en Cipax-tank  

Restprodukter som inte hör hemma 

bland hushållssopor är t.ex. spillolja, 

gamla batterier, träskivor, glasfiber 

rester, plåtburkar och glas m.m.  

Rostfritt kärl har väl inget med vår verksamhet 

att göra?  

!? 
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TISDAGSFIKA 

Vi startar upp med tisdags-

fika för daglediga igen och 

följande dagar träffas vi i 

klubbhuset kl. 15:00: 

 11 oktober 

 8 november 

 13 december 

 14 februari 2017 

 14 mars 2017 

 11 april 

Har du några filmer, bilder 

eller annat som du vill visa 

eller prata om ta med det! 

Hälsningar 

Stig och Margareta 

 

fortsä ttning Minä hjä ltär... 

Mina två hjältar Stickan och Karl-Gunnar lagade sedan " hjärtat " på min 

Hurley. 

Först grävde de en grav? - grop för att få ut hjärtstock och roder och såg 

till att ett nytt rostfritt rör kom dit och att packningar och annat förbättra-

des! Det var inte lätt för mig att förstå deras språk som "mutter, halvtum, 

brickor m.m." 

Men patienten levde upp efter operationen och graven - gropen försvann 

och livet leker för min Hurley efter behandlingen av dessa två fantastiska 

doktorer Stickan och Karl-Gunnar ! 

 

Ett djupt tack till er båda för att Ni räddat livet på min Hurley! 

 
OMBK står enligt mig för: 

O = Omtanke 

M = Medkänsla 

B = Behjälplig 

K = Känslighet 

 

Med stor tacksamhet 

Margareta Johnsson 
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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! 

 Angående de hallar som inte är åtgärdade till den 1 sep:  

Fakturering av eventuella reparationsarbeten på hallarna 

kommer att faktureras till OMBK där en specifikation kommer 

att finnas för varje hall. Nyttjaren kommer sen att debiteras 

på avin som går ut för årsavgiften.  

Ett alternativ för att slippa anlita entreprenör är att man kan 

fråga medlemmar om de är villiga att göra jobben, om det blir 

några, mot betalning. 

 Låset vid mastkranen är bytt till ett kodlås (för många nycklar 

har blivit borttappade i sommar). 

 Orkester är bokad till årsfesten den 22 oktober. 
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Utdräg ur styrelseprotokoll 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

Pinglan i dimma 
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UPPTAGNINGSPERIOD 

Årets upptagningsperiod startar 

den 19 september och slutar 

den 23 oktober. 

Vill du ta upp din båt efter den 

24 oktober får du kontakta per-

sonerna som finns på listan 

utanför slipboden och avtala  

en tid som passar dem. 

Ska båten transporteras en 

längre sträcka på vanliga vägar 

måste du begära tillstånd av 

kommunen i god tid innan 

transporten är planerad! 

 

Ändrade förhållanden??? 
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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:  

Har du fått ny adress eller e-postadress, nytt telefonnummer eller mobil-

nummer, ny båt eller/och försäkringsnummer? Eller du kanske har någon 

klubbmedlem som har flyttat hemifrån? 

Det är alltid viktigt att du meddelar alla förändringar i de registerupp-

gifter som klubben har om dig. Vi är också tacksamma om du påminner 

andra klubbmedlemmar att de ska meddela sina ändrade uppgifter.  

Om du inte anmäler ändringar ställer det till problem för klubben och du 

riskerar att t.ex. inte få klubbens utskick eller tidningen Båtliv.  

Anger du även en giltig e-postadress så får du också information om så-

dant som händer i klubben mellan de ordinarie postutskicken. 

 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till 

Oxelösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxelösund el-

ler lägg den på klubbhusets brevlåda.  Du kan  även gå in på hemsidan 

ombk.nu och fylla i ändringsanmälan eller maila till 

info.ombk@gmail.com 

 

Välkommen med din ändring!  
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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 1500 kr/dygn eller 750 kr/halvt dygn 
 
Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärden Peter Ekman eller Yin  
Sanikan. 
 
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 60 kr/st. Tröjan 

finns att köpa genom vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson, tel. 362  91  el.  

070-526 62 91. Han säljer även vimplar för 80 kr, klubbmärken för 50 kr samt dekaler. Vimplar 

finns även hos Lindqvist Gummiverkstad. 

Klubbpin 

T-shirt 
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Grillning vid klubbhuset 

TJEJTRÄFFAR UNDER 
ÅRET 

Ungefär en gång i måna-

den under januari-juni 

samt september-

december är det tjejträff i 

OMBK. Oftast sker träffar-

na i klubbhuset men även 

på andra ställen bero-

ende på aktuellt tema. 

Alla som har anmält en 

fungerande e-postadress 

till klubben får en kallelse. 
 

VÄLKOMMEN! 

Carin Josefsson 

 

Sjösättningsperiod: 25 april— 29 maj 2016*  

 

Tjejträffar: 1 gång per månad, kallelse skickas per e-

 post. 

 

Fika för daglediga: En tisdag i månaden jan—apr samt okt—dec 

  kl. 15:00, se sid 8 samt anslagstavlor. 

 

Valborg: Phontonerna sjunger in våren, grillning vid

 klubbhuset kl. 18:00 

 

Städning av hamn & varv: 14 juni samt 23 aug kl. 17:00 

 

Upptagningsperiod: 19 september—23 oktober* 

 

Årsmöte  22 oktober kl. 10:00  

 

Årsfest 22 oktober, kl. 19:00 

 

Nyårsaftonsgrillning: 31 december kl. 12.00 

 

Medlemsmöte :  18 mars 2017 kl. 10:00 samt kl. 19:00 

 

* Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

Varmt vällkommen att fira in det nya året tillsammans med dina klubbkamrater med 

att grilla något gott vid klubbhuset 

LÖRDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 12:00 

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

med oss. Klubben håller som vanligt med nytända grillar. 

Varmt välkommen! 

Stig Lidéhn 

KALENDER FO R 2016 
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Lördagen den 22 oktober kl. 19:00 slår vi 

upp portarna till vårt fina klubbhus. Här 

bjuds vi på fördrink, förrätt, en toast 

med räkor och grönt. Därefter serveras en 

buffé av kallskuret, med kött, fågel, fisk 

och grönt. Därefter avslutar vi med ost och frukt samt 

kaffe med kaka. Som vanligt tar du med det du vill 

dricka under kvällen. 

Vi sjunger och dansar till Jirix orkester. Allt till en kost-

nad av 190 kr. 

 

Anmälan  görs till Stig Lidéhn, s.lidehn@live.se eller till Peter Ekman, 

peter_ekman10@hotmail.com.  

Sista anmälningsdag är onsdagen den 12 oktober.  

Kom ihåg att ange NAMN, TELEFONNUMMER samt ANTAL som kommer! 
 

Varmt välkommen! 

Styrelsen 

 

 

 

(Du får alltid en bekräftelse på din anmälan via e-post.) 


