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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Trots uppmaningen i nyhetsbrevet i maj är det nu dags att åter på-

peka att de flesta hindren på bryggorna är kvar, det gäller pallar 

och trappor till båtarna, samt att en del får flytta ut båten så inget 

sticker ut på bryggan. Om en incident händer inom klubbens om-

råde blir det styrelsens ansvar, därav uppmaningen att ta bort allt 

som kan orsaka ett tillbud eller olycka! 
 

Länsförsäkringar har besiktat båthallarna, med gott resultat. De 

flesta är i bra skick gällande el-brandrisk. Den största risken är lys-

rören, ett icke fungerade lysrör kan bli oerhört varmt! Anmärkning-

ar även på armaturer som saknar skydd.  
 

Det förvaras för mycket däck i hallarna, enligt stadgarna är det tillå-

tet med 4 däck. De hallägare som fått någon form av anmärkning 

kommer att underrättas skriftligt.  
 

 

 

  

 Fortsättning följer på sid 3... 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 1

-2018 kommer ut i slutet på mars. 

Manusstopp är torsdagen den 1 

mars 2018. Artiklar, annonser och 

övrigt material som önskas bli in-

förda i Svallvågen skickas till 

OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 

35 Oxelösund 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  2-2017 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är torsdagen den 1 mars 2018. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 

info.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.nu 
OMBK:s ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 
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Som säkert alla vet så är vår kö till båtplats väldigt lång. Det är många 

nya medlemmar som gärna vill få möjligheten att ligga i vår fina hamn. 

Kan man inte få en fast plats, finns möjligheten att få låna en plats av 

en medlem som inte kommer att använda sin plats under säsongen.  
 

Men förutsättningen för att hamnkaptenen skall kunna anvisa en låne-

plats är att de som av någon anledning inte kommer att använda sin 

plats meddelar detta till hamnkaptenen, något som endast ett fåtal 

gör. 
 

Vid en kontroll under den gångna säsongen efter semestrar och mitt i 

veckan hittade vi ett stort antal platser, ca 60 st., som det ej låg någon 

båt vid och där förtöjningstampar helt klart inte använts under inneva-

rande säsong. 

När nu klubben har så många medlemmar som vill ha en båtplats och 

gärna tar en låneplats är det inte schysst att inte ge dem utan båtplats 

möjligheten att låna en plats som ej nyttjas. 
 

Har du en båtplats som inte kommer att utnyttjas under kommande 

säsong meddela detta till hamnkaptenen så fort som möjligt och ab-

solut senast under april månad!  
 

Platserna fördelas därefter enligt kölistan av hamnkapten som sedan 

förmedlar kontakt mellan parterna så att de kan lösa de praktiska de-

taljer som gäller, båtplatsavgift etc. 
 

UPPMANING! Klubbmedlem om du inte skall nyttja din båtplats 

under kommande säsongen, låt någon av dina klubbkompisar få möj-

lighet att använda den tomma platsen!  

Hämnkäpten här ordet—Tommä bä tplätser 

Fredrik Jansson ställer upp som el-ansvarig i klubben, så nu kan 

vi fortsätta med el-jobb i klubbens regi som tidigare. 
 

När jag och Mats Berg gick nattvakt den 5 sep. räknades tomma 

båtplatser. Det var 60 stycken platser som gapade tomma! Ett 

fåtal var upptagna och det var en bil på parkeringen så det var 

inte många medlemmar som var ute och åkte. Det är tråkigt att 

det är så, när vi har så långa köer till bryggplat-

serna. Se ovan för mer information! 

 
 

Forts Ordfo rände här ordet 

Kurt-Lennart Karlsson  
 

Leif Berg                                                          

Besiktning av båthallar, ordförande och 

hamnkapten har koll på alla nycklar. 
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FIKA FÖR  
DAGLEDIGA 

Följande tisdagar kl. 15:00 
ses vi i klubbhuset där vi 
fikar och pratar: 
 
14 nov samt 12 dec 2017 
 
16 jan, 13 feb, 13 mars 
samt 10 april 2018. 
 
Klubben bjuder på kaffe 
och tilltugg. Ta gärna med 
gamla bilder, filmer eller 
annat som det kan vara 
roligt att diskutera kring! 
 
Välkommen! 
 
Stig L, Margareta, Peter 

Minnesänteckningär ä rsmo tet den 21 okt 
2017 

Årsmötet förlöpte utan problem.  

Verksamhets-, kassa-, samt revisionsberättelsen godkändes utan 

några kommentarer. Styrelsen fick ansvarsfrihet för det utförda 

arbetet.  
 

En stor del av mötet ägnades åt klubbens ekonomi. Ekonomin är 

god, dock går vi med en mindre förlust kommande år bland an-

nat på grund av elarbeten på Mosebacke som inte kan vänta 

samt fortsatt arbete med sjöbodarna. Budgeten för kommande 

år godkändes, dock har en arbetsgrupp bestående av Mauritz H, 

Janne L, Per-Åke S samt Göran J tillsatts för att utarbeta ett för-

slag på hur höga kostnader kan fördelas genom periodiseringar 

över flera år för att få ett mer rättvist resultat per bokföringsår. 

 

Avgifterna för medlemmarna blir de samma som föregående år, 

dock kan det eventuellt bli aktuellt med höjningar längre fram, 

beroende på vad arbetsgruppen ovan kommer fram till. 
 

Valberedningens förslag av val av klubbfunktionärer godkändes.  

En lite utförligare rapport från el-besiktningen av hallarna del-

gavs deltagarna. Summan av kardemumman av den redovisning-

en är att det är mycket brandfarligt att ha lysrör som glöder och 

som inte tänds som de ska. De hallägare som är berörda kommer 

att få ett protokoll över detta. Du som vet med dig att det är så i 

din hall, rekommenderas att montera dit en glimtändare med 

säkerhetständare för att undvika en katastrof! Ett lysrör som fun-

gerar som det ska blir ca 18-20 varmt, ett lysrör som glöder men 

inte tänder kan bli uppemot 93 varmt efter ca 30 minuter! 
 

Inbetalning av medlemsavgifter. SBU har en tjänst där en under-

leverantör hjälper klubbarna med att skicka ut fakturor till med-

lemmarna och som dessutom tar hand om betalningspåminnel-

ser, bokföring av inbetalda fakturor, etc. Styrelsen har beslutat 

att använda sig av den här tjänsten för att underlätta arbetet för 

ekonomiansvarig. Vid nästa utskick kommer därför fakturor med 

nytt utseende att skickas ut samt att det nu kommer att finnas ett 

OCR-nummer som det är mycket viktigt att du anger vid betal-

ningen!  
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Utdrag ur stadgarna 

17.1.2  
Båtplatsnyttjarens skyldigheter 
 Båtägare är skyldig att hålla sin 
båt försäkrad och på begäran 
avge uppgift om försäkringsbolag 
och försäkringsnummer. Båt-
platsnyttjare som inte rättar sig 
efter anmaning förlorar nyttjan-
derätten. 
 

 Båtägare är skyldig hålla sin båt 
säkert förtöjd.  
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OBSERVERA! att alla betalningar till klubben ska göras på bank-

giro 313-8153. Klubbens plusgiro är uppsagt och kan inte längre 

användas! 
 

Stadgeändring § 19.1. Mötet godkände styrelsens förslag om att 

båtar som inte sjösatts på 3 år och där det inte finns några sär-

skilda skäl förlorar rätten till uppläggningsplats både vad gällande  

hall- och utomhusplats. 
 

Nya rutiner tömning spolplatta. P g a sabotage har klubben beslu-

tat att ändra tillvägagångssättet att hantera det giftiga avfallet 

efter alla båttvättar. En extern leverantör har kontaktats som kom-

mer att tömma tankarna och som därefter hanterar det farliga av-

fallet enligt alla konstens regler. Detta kommer att bli dyrare men 

nu kommer inte sabotörer att kunna hälla olja i behållarna som 

tidigare år. 
 

Mötet beslutade även att ta bort minneslistan som brukar skickas 

ut tillsammans med medlemsavgifterna eftersom den är ganska 

dyr att trycka upp. Informationen kommer att finnas på klubbens 

hemsida och på anslagstavlor istället. 

Hamnkapten efterlyste även frivillig arbetskraft för olika ändamål. 

Mer information om detta finns på sid 6. 
 

Innan mötet avslutades utdelades nio förtjänstmärken till förtro-

endevalda som gjort ett förtjänstfullt arbete inom klubben under 

minst 10 år.  

Följande tilldelades märke: Carin Josefsson, Jan Lauritzén, Martin 

Olofsson (ej närvarande), Björn Lundström (ej närvarande), Nils-

Göran Levin, Stig Lidéhn, Sven-Erik Hult, Bernt Andersson samt 

Mauritz Högberg.  Lite kuriosa: Senare på kvällen tilldelades Stig 

Lidéhn även ett förtjänstmärke vid OXSS, två på samma dag, bra 

jobbat! 

Vid pennan 
 

Marianne Levander 
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Forts   

BYTE AV DAG FÖR ÅRS- &  

MEDLEMSMÖTEN 
 

Eftersom det blir färre och färre som 

kommer till klubbens möten bad vår 

ordförande mötesdeltagarna att höra 

av sig till klubbens e-postadress:  

 

info.ombk@gmail.com  

 

och meddela om du hellre vill ha mö-

tena en vardagskväll kl. 19:00 istället 

för en lördag! Förslå gärna vilken vecko-

dag som passar bäst. Hör gärna av dig 

före mitten av december då styrelsen 

behöver planera för vårmötet i mars! 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Byte%20av%20dag%20för%20års-%20&%20medlemsmöten
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Fakta om båtliv 2017 

För oss som är lite extra 

nyfikna på vad som händer 

inom det svenska båtlivet 

utges en intressant bro-

schyr varje år från Sjöfarts-

verket med massor med 

information, fakta och sta-

tistik. 

Marianne Levander 

 

Ä NDRING ÄV REGISTERUPPGIFTER 

Som ansvarig för klubbens medlemsregister ser jag att det är många som 

har avslutat sitt fasta telefonabonnemang. Detta är naturligt nu när mo-

biltelefonerna finns för att stanna. Kanske har även Du har avslutat ditt 

abonnemang och ”glömt” att meddela klubben detta! 

Vi är mycket måna om att medlemsregistret alltid innehåller rätt inform-

ation. Är Du osäker på om klubben känner till dina kontaktuppgifter är 

det alltid bättre att meddela en gång för mycket 

än att inte meddela alls. 

En ändringsanmälan gör Du enkelt genom att på 

internet söka upp klubbens hemsida som Du når 

på följande länk: http://www.ombk.nu/

aumlndringsformulaumlr.html 

Göran Johansson 

registeransvarig 
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Vi beho ver er! 

I vår båtklubb har de sista åren gjorts många stora arbeten.  
Exempelvis så har ett antal av våra båthallar fått uppgraderad elmatning, 
vintervatten till båttvätt och toalett, uppgradering av mast- och sjösätt-
ningskran m.m. m.m.  
Men många stora och krävande arbeten kvarstår och skall göras under 
kommande år. Ny elmatning till Mosebacke, uppgradering av elen till res-
ten av våra båthallar och åtgärda lutning på resterande sjöbodar är några 
av alla de arbeten som kommer.  
För att klara dessa arbeten behöver fler medlemmar engagera sig i utfö-
randet. 
De som har gjort arbetena hitintills har lagt ned ett enormt engagemang 
och mycket tid för vår klubb.  

Har du tid och möjlighet så sänd ett epost till klubben, berätta gärna vilka 
arbetsinsatser du kan tänka dej utföra.  Klubbens e-postadress:  
 
info.ombk@gmail.com  

Kurt-Lennart Karlsson, hamnkapten 

DagensBåtliv.se 

Tips på vinterpyssel hittar du 
nedan: 
 
http://www.dagensbatliv.se/
batvard/axelkoppling-mellan-
motor-och-propelleraxel-borjade-
slira  
  

http://www.sjofartsverket.se/pages/108626/Fob%202017_web_ver%202.pdf
http://www.sjofartsverket.se/pages/108626/Fob%202017_web_ver%202.pdf
http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html
http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html
mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Jag%20kan%20tänka%20mig%20att%20arbeta%20i%20klubben
http://www.dagensbatliv.se/batvard/axelkoppling-mellan-motor-och-propelleraxel-borjade-slira
http://www.dagensbatliv.se/batvard/axelkoppling-mellan-motor-och-propelleraxel-borjade-slira
http://www.dagensbatliv.se/batvard/axelkoppling-mellan-motor-och-propelleraxel-borjade-slira
http://www.dagensbatliv.se/batvard/axelkoppling-mellan-motor-och-propelleraxel-borjade-slira
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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! 

Det är alltid lika spännande att läsa tidningen Båtliv!  

Man hittar alltid något av intresse för oss båtägare. Tidningen 

förmedlar även råd och tips till vår styrelse för att göra deras 

vardag lite lättare. Läste du artikeln på sid 11 angående Trans-

portstyrelsen senaste uttalande om toaletthantering på båtar 

utan fast toalett? 

Läs den gärna ni som inte gjort det: 

Sommaren som försvann heter artikeln, tredje stycket. 

Undrar vad de ska hitta på härnäst... 

En annan artikel i samma anda finns på sid 30 i samma tidning, 

Ett (o)nödigt förbud. Hoppas att Transportstyrelsen har tillgång 

till den artikeln! 

Marianne Levander och Leif Berg 
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Intressäntä ärtiklär i senäste Bä tliv, nr 5/17 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

http://www.batliv.se/e-tidning/
http://www.batliv.se/e-tidning/
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TORRSÄTTNINGSPERIOD 

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 

 

Vårmöte Meddelas senare (mars) 

 

Vårfest Meddelas senare 

 

Sjösättningsperiod: meddelas senare*  

 

Tjejträffar: 1 gång per månad, kallelse skickas via e- post. 

 Planerade datum för hösten:  

 22 nov samt 13 dec. 

 

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

  kl. 15:00, se sid 4. 

 

Valborg: Phontonerna sjunger in våren, grillning vid

 klubbhuset kl. 18:00 

 

Städning av hamn & varv: meddelas senare* 

 

Upptagningsperiod: meddelas senare* 

 

Årsmöte  meddelas senare (oktober)   

 

Årsfest meddelas senare 

 

Nyårsafton grillning: 31 december kl. 12.00 

 

* Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen 

 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

Varmt välkommen att avsluta året tillsammans med dina klubbkamrater med att 

grilla något gott vid klubbhuset 

SÖNDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 13:00 

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 

KÄLENDER FO R 2017-2018 


