
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 Oxelösunds Motorbåtsklubb  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Fick frågan från redaktören om jag hade något att komma med till 

den här utgåvan av tidningen, då var jag i Marbella på semester. 
 

Hade precis kommit tillbaka till lägenheten efter en rundvandring 

på marinorna. Det är skrämmande att se hur de tvättar båtar, det 

fanns ingen spolplatta utan de tvättar där båten står. Hamnarna är 

inte speciellt bra när det gäller att vara skyddad mot blåst och höga 

vågor. Ett flertal hade fått stora skador när de slagit i kajen. Vår 

hamn är bland de bättre som finns. 
 

Till nyår slutade vår hamnkapten Kurt-Lennart, men vi har haft för-

månen att finna en ny som blev tf. hamnkapten, Lars Bergquist, han 

kommer att föreslås på vårmötet att bli Hamnkapten. 

Fredrik Jansson är vår nya Elsäkerhetsansvarige som kommer att 

presenteras på vårmötet och svarar på frågor om hallbesiktningen. 
 
 

Det som är det jobbiga med styrelsearbetet är att det är så svårt att 

få in avgifterna i tid, i år hade vi ett nytt system där postgirot var 

borttaget och det skulle betalas via bankgiro. Det blev nytt rekord i 

obetalda avgifter 98 st. Till slut efter utskick av påminnelser via e-

post, telefonsamtal och brev så blev det 5 obetalda räkningar kvar 

när datumet gått ut... forts sid 9 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 2

-2018 kommer ut i slutet på okto-

ber. Manusstopp är måndagen den 

15 okt 2018. Artiklar, annonser 

och övrigt material som önskas bli 

införda 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  1-2018 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är måndagen den 15 okt 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 

l. Svenska Sjö 
lltlllAlu, W ,il mlna~lmr 

"77Zls~M M~ns 
sK~po-r vi 
5v~r(J~S bil,sf~ 
bM/1.Jrsä,K rinJ~r" 

Erik, världsmästare på vag mot 

toppen I F1, kund och en av våra 
247 000 delägare. 

VI på svenska SJO har bara En sak for ogonen. Att standlgt utveckla de basta bättorsak~ngama 
och trygghetslOSnlngama for dig och din bätklubb. Genom din båtklubb dr du Ju delagare I 
svenska SJO och det ger dig direkta fordelar som mer omfattande villkor. resultatbonus for 
medlemmar och smidig skaderegle~ng. Och har har vi nu blivit annu llte battre. Hela 9 av 10 
dr mycket nOJda med hur vi hanterar skadeJrenden. 

Så du kan lugnt gå In på www.svensb5lo.M1 om du vill veta mer eller r.ikna ut din premie. 
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Som (tf) hamnkapten, efter att Kurt-Lennart Karlsson, p.g.a flytt läm-

nade uppdraget, vill jag börja med att kort presentera mig.  

Jag heter Lars Bergquist, är 65 år, född och uppvuxen i Oxelösund och 

varit medlem i klubben sen början av 70-talet. 
 

Då jag i höstas gick i pension, anmälde jag till klubben att jag kan vara 

mer till förfogande än tidigare, gällande förekommande praktiska ar-

beten i klubben. Kort därefter fick jag frågan av vår ordförande Leif 

Berg, om jag kunde tänka mig uppdraget som tf hamnkapten, då upp-

draget med kort varsel blivit vakant. Efter en kort betänketid antog jag 

erbjudandet. 

Jag hoppas och tror att jag i fortsättningen kan fullfölja mitt uppdrag 

på samma fina sätt som min föregångare, givetvis tillsammans med 

och med hjälp av övriga klubbmedlemmars godvilliga engagemang.  
 

I Svallvågen i höstas efterlystes fler som kan tänka sig att delta i de 

praktiska arbeten som ibland måste utföras inom vårt klubbområde. 

Många av klubbens medlemmar ställer ofta upp och deltar när arbets-

uppgift så kräver. Men det finns säkert fler, vars tid och yrkeskompe-

tens klubben kan ha nytta av. 

Vi är medlemmar i en klubb vars verksamhet till största del bygger på 

ideella arbetsinsatser, detta för att hålla ner kostnader för skötsel, re-

parationer och underhåll av utrustning inom vårt fina hamnområde. 

För att klara detta är det önskvärt att fler medlemmar någon gång 

ibland gör sig tillgängliga för de olika arbeten som måste utföras. Viss 

ekonomisk ersättning betalas ut vid deltagande i speciella arbetspro-

jekt (dock inte vid städdagar).  
 

Resultatet av förfrågan i Svallvågen senast blev 5 svar, varav under-

tecknad var en av dem. Jag är helt säker på att det finns fler som gärna 

ställer upp om det behövs, men det underlättar för oss (ordinarie och 

vicehamnkapten) om vi har en lista att samla ihop arbetslag ifrån.  

 

Anmäl gärna på vår hemsida om du kan tänkas vara tillgänglig, och 

gärna inom vilket område du har någon speciell kompetens eller för-

måga. Anmälan. 
 

 forts sid 9. 

Hämnkäpten här ordet— Presentätion 
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FIKA FÖR  
DAGLEDIGA 

Nu återstår endast en tis-
dag i vår,  kl. 15:00 ses vi i 
klubbhuset där vi fikar och 
pratar: 
 
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! 
 

Minnesänteckningär medlemsmo tet den 15 
märs 2018 

Ca 80 medlemmar hade tagit sig tid för att komma till mötet. 

Överraskande många till styrelsens stora glädje! 

 

En ny punkt på dagordningen lades till innan mötet öppnades: 

3.a Fyllnadsval av Hamnkapten då den tidigare flyttat från orten, 

samt val av Elansvarig för klubben. 

 

Lars Bergquist, medlem sedan början av 70-talet invaldes som 

Hamnkapten. Till sin hjälp har han sedan tidigare Lars Johansson 

som v hamnkapten. 

 

Fredrik Jansson invaldes som Elansvarig för klubben. Det arbete 

som ligger i pipeline nu är att se till att elen blir säker i de hallar 

som fått anmärkningar. Välkommen att kontakta Fredrik om du 

har någora frågor angående detta.  

 

Klubbens ekonomi är fortsatt mycket god trots att vi har haft och 

kommer att ha en del stora utgifter med underhåll av både ham-

nen och varvet. Pengar är som tidigare år avsatt i fonder så att 

akuta arbeten vid behov ska kunna utföras utan att ekonomin 

äventyras. 

 

Frågan om e-fakturor togs upp av Göran Johansson. Det är få 

som har anmält att de vill ha e-fakturor i framtiden.  
 

Alternativ 1: Har du inte gjort det, men vill ha e-faktura, skicka 

dina fyra sista siffror i personnumret samt vilken bank du har till 

info.ombk@gmail.com, så anmäler Göran det till Billecta.  
 

Alternativ 2: Logga in på din bank, välj E-faktura, lägg till ny. Sök 

reda på SBU Båtklubbar via Billecta. Klicka på Anmäl ny. En ruta 

öppnas där du ska fylla i uppgifter från senaste fakturan du fått 

från OMBK. På själva inbetalningskortet längst ner finns upp-

gifterna du behöver mata in: Medlemsnummer—E-faktura ID 

(börjar troligen på 151…) samt ditt namn och e-postadress. Be-

kräfta och avsluta. (Processen kan se lite olika ut på olika banker, 

men andemeningen är den samma.)  
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TRAPPSTEG PÅ 
BRYGGORNA 

Styrelsen har beslutat att 
inga trappsteg får sticka 
ut mer än 0,5 m på bryg-
gan. Detta för att för-
hindra olyckor samt att 
kärror ska kunna framfö-
ras på bryggan. 
 

Inga peken, master, pul-
pitar eller liknande får 
sticka ut på bryggan från 
båten! Ingen medlem ska 
behöva skada sig på ut-
stickande föremål från en 
båt! 
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Hamnen och varvet:  Se mer på hamnkaptens inlägg på sid 3. 

Tidigare i år gick ett utskick ut till de som står i kö för bryggplats. 

Få har svarat, så ärendet skrinläggs så länge och de som finns med 

på listorna kvarstår. 

Hallbesiktningsprotokollen är distribuerade och det ska tydligt 

framgå om något arbete behöver göras. 
 

Vakt: Nya vaktlistor är nu distribuerade till alla berörda. Hör av dig 

till klubben om du saknar en vaktlista för 2018. 

Årsmötet i höst: Mötet beslutade att årsmötet ska vara en vardag-

kväll i oktober. Deltagarna enades om att Torsdagen den 25 okto-

ber kl 19:00 i klubbhuset ska årsmötet äga rum. 

Vår– och höststädningsdagarna är ännu ej fastställda, information  

skickas ut till alla medlemmar i god tid innan. 

Övriga frågor:  

Fråga från en medlem angående att PUL-lagen försvinner och en 

ny strängare lag (GDPR) införs den 25 maj. Styrelsen är väl med-

veten om detta och jobbar praktiskt med frågan (Jan Lauritzen 

samt Jan Karlsson). 

Sladdvindor kom på tal. Tänk på att rulla ut hela sladdvindan när 

du ska använder kabeln så att den inte blir överhettad och olyckan 

är framme. Låter man delar av kabeln vara kvar i vindan kan den 

omvandlas till en spole och börja brinna.  

Vid pennan    

Marianne Levander 
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Forts   

UPPMANING FRÅN  

STYRELSEN! 
 

Undvik att dina e-post-

meddelanden hamnar i i fel korg/

mapp!  

 

Lägg till klubbens e-postadress i din 

kontaktlista: 

 

info.ombk@gmail.com  

 

då undviker du att e-post hamnar 

bland din skräppost (så kallat 

spam)! 

 

Några medlemmar råkade ut för 

detta när klubben skickade ut debi-

teringen  för året och fick därige-

nom en hög påminnelseavgift helt i 

onödan! 

 

Med vänlig hälsning  

 

Styrelsen 

Välförtjänt fika efter effektivt möte! 

Kontoinfc 
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SBU - Svenska Båt-
unionen 

Har du tappat bort din 
tidning ”Båtliv”? Här hittar 
du tillbaka till den: 

SKBF—So rmländskustens Bä tfo rbund 

SKBF är ett båtförbund under SBU Svenska Båtunionen. 
 

Svenska Båtunionen, SBU, är båtklubbarnas paraplyorganisation 

och består av 26 båtförbund, nästan 900 båtklubbar och cirka 

170 000 enskilt anslutna medlemmar, som värnar om fritidsbåtli-

vet i Sverige och arbetar aktivt med båtmiljöfrågor, sjösäkerhet 

samt juridisk rådgivning till medlemmarna. Det är från SBU som 

du får tidningen Båtliv bland annat.  
 

OMBKs deltagande i SKBF är mycket stort. Mauritz Högberg kas-

sör, Marianne Levander sekreterare, Sven-Erik Hult ledamot, Jan 

Karlsson miljöansvarig. Dessutom ingår Stefan Nilsson och Hans 

Berg som revisorer och Leif Berg som valberedare. 

Vid senaste årsmötet valdes ny ordförande hemmahörande i 

Trosa, Roger Ekdahl. Utöver ordförande finns även tre ledamöter 

till, representerande Södertälje Båtklubb, Brandholmens Båt-

klubb samt Trosa Båtklubb. 
 

I stadgarna för SKBF står bl a att att vi ska verka som en service-

organisation inom båtlivsfrågor av både allmänt och principiellt 

intresse för båtklubbar och båtsällskap. Främja fritidsbåts-

verksamhetens utveckling och anpassa den till människor, miljö 

och samhället. SKBF ska även vara rådgivande samt remissin-

stans för lokala myndigheter och organisationer i båtlivsfrågor.  

 

Vill du veta mer om SKBF finns information, protokoll, stadgar, 

verksamhetsberättelser, etc på hemsidan: 

 

http://www.skbf.org/ 

 

SBUs hemsida: 

http://batunionen.se/ 

 

Vid pennan 
 

Marianne Levander 
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Paragraf 17.4 

Var och en som uppehåller sig 
inom hamnområdet är skyldig att 
respektera trafikskyltar, anslag 
och övriga ordningsföreskrifter 
som beslutas på medlemsmöte, 
samt att rätta sig efter hamnkap-
tens, styrelseledamots, polis eller 
vakts tillsägelse. 
 

Allt redskapsfiske inom hamnom-
rådet är förbjudet. 
 

 Hamnkapten, bryggförman eller 
vakt äger rätt att om så erfordras 
gå ombord på båt i hamnen.  

• 
Svenska Båtunionen 
VI VÄRNAR BÅTLIVET I SVER IGE . 
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Sommaren 2017 bjöd på några häftiga regnväder som du kanske kom-
mer ihåg. Dessa regnväder resulterade i att en av vattenbehållarna i re-
ningsverket ”rann” över när spolplattan samlade upp regnvattnet.  
Regnvattentanken, i reningsverket, rann över p.g.a. att breddavloppet till 
tanken var för klent dimensionerad. Detta problem är nu åtgärdat med 
ett grövre avlopp. 
 

När vattnet sedan hamnade på golvet så rann det mot golvets lägsta 
punkt som är där dubbelportarna finns.  Golvet i containern är belagd 
med plastmatta som avslutats kant i kant med dörrkarmen. Detta har 
genom åren resulterat i att vatten trängt ner mellan golvskivor och dörr-
karm.  Som alla båtägare vet så suger ändträ lätt in vatten. Detta märkte 
vi genom att golvmattan fick allt större bubblor.  
Mot den bakgrunden beslutade vi oss för att riva bort rötskadade golv-
skivor och ändra konstruktionen så att eventuellt vatten hamnar i golv-
brunnen och att avsluta golvmattan uppvikt. 
 
Bilden visar Lars Johansson i full aktion med att avlägsna de rötskadade 

golvskivorna.  

 

Göran Johansson 

V ordförande 
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Repärätion äv skädät golv i reningsverkets  
contäiner   

 Till salu! 
 

Båtkärra, bromsad, nybesiktad 

för 2 år framåt, den är ställbar för 

olika storlekar med maxlast 960 

kg.  Skicka e-post till  

rasaka52@yahoo.se vid in-

tresse. 

 

Timo Raasakka 

   

Lars Johansson reparerar golv. Foto Göran Johansson 
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Sjöfartsverket 

På sjöfartsverkets hem-
sida hittar man mycket 
matnyttigt för oss sjöfolk. 
 
Bland annat kan man läsa 
om när Götakanal öppnar.  
 
Sjöfartsverket 
 
Marianne Levander 

 
  

Nyä betälningsrutiner till OMBK 

Svenska Båtunionen har tagit fram ett system där klubbarna erbjuds 
hjälp att fakturera avgifter elektroniskt och därmed ge klubbmedlem-
marna möjlighet att få räkningen som E-faktura via den egna banken. 
 
Systemet fungerar så att de medlemmar som inte anmält e-postadress 
till klubben får sin faktura med brev via den ordinarie posten. 
Till de medlemmar som anmält sin e-postadress skickar vi ett e-post 
med fakturan bifogad som en PDF-fil. När du öppnar ditt e-post och 
öppnar PDF-filen ser du till vilket bankgiro fakturan skall betalas och 
vilket belopp samt OCR-nr som skall anges vid betalningen. (När du 
byter e-postadress är klubben tacksam om du meddelar detta.)  
 
I den öppnade PDF-filen framgår hur du gör för att anmäla om du vill 
ha E-faktura i framtiden. Om Du inte lyckas anmäla ditt intresse den 
vägen, så går det bra att skicka ett e-post där du anger de 4 sista siff-
rorna i ditt personnummer och vilken din bank är, till klubben. 
 
Hur har det då fungerat? Vi startade upp dessa rutiner vid halvårs-
skiftet 2017 med mycket lyckat resultat. Jobbet att pricka av betalning-
ar sker nu med automatik och kassören väljer sedan att ta ut en bokfö-
ringsorder till bokföring. Med denna erfarenhet beslutade vi oss för att 
göra årsaviseringarna för 2018 med de nya rutinerna. 
Ett 20-tal medlemmar betalade via PG trots att vi angett att bankgiro 
skulle användas. Som grädde på moset hade Nordea Bank inte stängt 
PG-kontot som vi avslutade i juli 2017. C:a 400 medlemmar betalade 
utan problem avgifterna via BG där OCR-numret var rätt angivet.  
 
Den 20 feb skickade vi ut en påminnelse via brev med posten till de 
medlemmar som ännu inte betalat avgiften. Nu hör medlemmarna av 
sig och säger att de inte fått någon faktura. Vi kontrollerar loggfilerna 
som t.o.m. visar tidpunkten då det utskickade e-posten öppnades. Alla 
påstående var inte med sanningen överensstämmande och några med-
lemmar hittade sin e-post i skräpposten. 
 
Mot bakgrunden att OMBK är en av de första klubbarna som medver-
kar i testet av ett nytt system, tycker jag att resultatet är mycket bra 
och lovar gott för framtiden!  Till avgifterna för 2019 avser vi att ta 
fram bättre betalningsinstruktioner.   
 
Slutligen vill jag slå ett slag för att anmäla E-faktura som ytterligare för-

enklar för både den enskilda medlemmen och klub-

ben.  
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Göran Johansson 

Registeransvarig 
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Till styrelsen i SKBF har OMBK det största antalet ledamöter. Bland annat 

kassör, sekreterare, ledamot, miljöansvarig, två revisorer samt val-

nämnd. 

 

Nu önskar jag en vår, så man kan njuta av att få börja med båten och åka 

ut på sjön. Nu när det här skrivs så är det 1,5 kalla grader nordostlig vind 

och snöar, brrr.  

 

9 

Forts frä n sid 1 Ordfo rände här ordet   

 
Snart är det vår! 

Leif Berg                                                          

Forts frä n sid 3 Hämnkäpten här ordet   

Det är jag som hamnkapten, tillsammans med bl.a vice hamnkapten, som kan ha 

nytta av möjligheten att sammankalla en arbetsstyrka när så krävs.  

 

Nedan följer några exempel på arbeten som ligger i ”pipe-line” framöver : 

 

• Arbete med att justera lutning på sjöbodar, för bättre vattenavrinning från taken. 
 

• Omhändertagande av förorenat vatten samt slam som samlas i brunnar i anslut-

ning till båt-tvätten. Utförs efter avslutad upptagningsperiod. 
 

• Elarbeten på utvändiga uppläggningsplatser. Elbehörig personal krävs bl.a. 
 

• Åtgärd av vattenskada i båttvättcontainern pågår för fullt.  Golvet uppbrutet för 

åtgärd. Göran och Lasse Johansson är f.n de mest aktiva i detta jobb, se sid 7. 
 

• Målning av linjer på parkering ovanför sjöbodar. Samt numrering då platser hyrs 

ut för vinteruppläggning av mindre båtar. 
 

• Vårstädning av hamnområdet. Nån gång i juni. Datum ej ännu bestämt. 

 

Vi hörs o syns framöver ! 

Lars Bergquist 

Hamnkapten 
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PLAST I HAVET 

Thailand är först med  att 

bekämpa plasten i havet, läs 

mer på Båtlivs hemsida. Om 

inget görs nu kommer det 

att vara mer plast i havet än 

fiskar år 2050! 

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 in-

ternet söka upp klubbens hemsida:  ombk.nu—klicka 

på Medlemsinformation—Ändringsformulär. 

Göran Johansson 

registeransvarig 
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DagensBåtliv.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
 
Skepp blir båtar... 
  

Båtar som är 12x4 m är inte 
längre skepp... 
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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! 

För att minimera klubbens portokostnader är det dina klubb-
kamrater som bär ut post inom Oxelösunds kommun. 
 
Ibland måste vi brevduvor gissa om vi står framför rätt brevlåda 
när ett husnummer saknas eller att en brevlådan saknar märk-
ning.  I bästa fall har grannar husnummer anslagna och med lite 
enkel matematik kan vi hitta vilken som sannolikt är din brev-
låda. Ett annat bra hjälpmedel är Google Map, lite tidkrävande 
men väl fungerande. 
 
En önskan från oss brevduvor är att brevlådan är märkt med ditt 
namn, alternativt att du anslår upp ditt husnummer. 
 

Hälsningar från en ”Brevduva” 
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Vä djän frä n klubbens ”brevduvor” 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

~--------------------------------------------------



 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

SJÖSÄTTNINGSPERIOD 

Årets sjösättningsperiod startar 

den 26 april och slutar den 29 

maj 2018. 

Vill du sjösätta din båt efter den 

30 maj får du kontakta perso-

nerna som finns på listan utan-

för 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 mobilnum-

mer, ny båt eller/och försäkringsnummer? Eller du kanske har någon klubb-

medlem som har flyttat hemifrån? 

Det är alltid viktigt att du meddelar alla förändringar i de registeruppgifter 

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 ris-

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

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

som händer i klubben mellan de ordinarie postutskicken. 

 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till Oxe-

lösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxelösund eller 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!  

Båt Börsen 

~--------------------------------------------------

□ □ □ □ 



 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 
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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 



 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

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 Torsdagen den 15 mars kl 19:00 

 

Sjösättningsperiod: 23 april - 27 maj*  

 

Tjejträffar: brukar vara en 1 gång per månad, kallelse 

 skickas ut via e-post.  I vår är det dock paus. 
  

 

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. 19:00 

 

Städning av hamn & varv: meddelas senare* 

 

Upptagningsperiod: 17 september—21 oktober* 

 

Årsmöte  Torsdagen den 25 oktober kl 19:00 

Årsfest meddelas senare 

 

Nyårsafton grillning: 31 december kl. 12.00 

 

* Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen eller på hemsidan: 

ombk.nu—medlemsinformation—aktiviteter 

 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

Varmt välkommen att fira in våren tillsammans med dina klubbkamrater med att 

grilla något gott vid klubbhuset. Phontonerna sjunger som vanligt in våren! 

MÅNDAGEN DEN 30 APRIL KL 19:00 

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 2018 


