
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 Oxelösunds Motorbåtsklubb  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Att vi haft en härlig sommar går ju inte att missa.  
För min del började den i maj. Körde båten i år i 57 timmar, nästan 
bara till stugan.  
 
Var så varmt att några utflykter inte behövdes, var mest bad om da-
garna. Under juli var många båtar i hamnen, fick höra av medlem-
mar att det var för varmt att vara ute med båten! 
 
Det har även märkts på min platta som är till för att se hur havstul-
panerna växer. Monterade plattan den 28 maj och den 6 augusti 
skickade jag meddelande om havstulpanvarning. Tvättade halva 
plattan, den 16 september var det dags igen, då kom andra om-
gången tulpaner. Det betyder att omålad båt måste tvättas två 
gånger om båten ligger i till början av oktober. Se sid 3 för foto på 
plattan taget 16 september. 
 
Ett tack till alla som arbetat på varvet och i hamnen, vi har ett myck-
et välskött område. Styrelsemötenas medlem-
mar ska ha tack för snabba och trevliga möten. 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 1

-2019 kommer ut i slutet på mars. 

Manusstopp är måndagen den 10 

mars 2019. 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  2-2018 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är måndagen den 10 mars 2019. 

 

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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Jaha, nu går denna båtsäsong mot sitt slut och båtarna ligger på sina 

platser inför vintern, på städade uppläggningsplatser, och tydligt upp-

märkta vaggor och bockar………….eller? 

De uppmaningar, rörande ordning och reda inom vårt område, som 

skickats ut under året har anammats av de flesta, men inte riktigt alla. 
 

Mycket jobb har under året lagts ner på bl.a område Mosebacke, där 

utbyte och uppgradering av elanslutningar gjorts, vilket ökat elsäker-

heten för användare, samt att nya tillkommande vattenposter installe-

rats.  

Tvättanläggningen har renoverats efter fuktskada, samt nya extra re-

ningsfilter installerats för bättre och effektivare vattenrening. 
 

Parkeringen har fått nymålade linjer och nummermarkeringar. 
 

Arbetet med sjöbodslyftet fortgår enligt plan och beräknas färdigt un-

der våren 2019. 
 

Städdagarna har varit väl bemannade under året 
 

Ovan nämnda är bara en del av allt arbete som lagts ner. 
 

Vill tacka alla engagerade klubbmedlemmar för det arbete som ni lagt 

ner under året. 

 

 forts sid 7. 

Hämnkäpten här ordet 

Den hä r värmä sommären 
blommäde hävstulpänernä 
TVÅ  gä nger! 

Spolplättän 16 september 2018 

Foto: Leif Berg 
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FIKA FÖR  
DAGLEDIGA 

En tisdag i månaden mel-
lan okt-dec samt jan-apr 
samlas vi i klubbhuset  kl. 
15:00 för en  fika och lite 
prat: 
 
13 nov samt 11 dec 2018 
15 jan, 12 feb, 12 mars 
samt 9 april 2019 
 
Klubben bjuder på kaffe 
och tilltugg. Ta gärna med 
gamla bilder, filmer eller 
annat som det kan vara 
roligt att prata och titta 
på. 
 
Välkommen! 
 
Stig L, Margareta, Peter 
 
  

Minnesänteckningär  
Medlemsmo tet den 25 oktober 2018 

Som vanligt var årsmötet välbesökt. Cirka 70 medlemmar be-

sökte mötet. 

Dagordningen godkändes utan kommentarer och till mötets ord-

förande valdes Leif Berg och som sekreterare valdes Carin Josefs-

son. 

Ekonomin är fortsatt god, men styrelsen har fastställt ett nytt ar-

betssätt  att hantera investeringar med periodiseringar och årliga 

avskrivningar för att undvika röda siffror i bokföringen.  

En annan förändring är att respektive kostnadsgrupp ska stå för 

sina egna kostnader. T ex endast bryggplatshyrare ska inte be-

höva betala för kostnader för båthallar, etc. Detta medför att en 

del höjningar kommer att ske av avgifter under 2019. Avgifterna 

kommer att höjas rejält för de som inte är med i klubben men 

ändå vill ha hjälp med torrsättning och iläggning samt transport 

av båtar. Bland annat förändras betalningssättet för båtbotten-

tvätt. De som inte är medlemmar eller inte har bryggplats forts-

ätter att betala med Swish, övriga debiteras via sin bryggplats 

med 7 kr/m². 

Lista över de nya avgifterna kommer att läggas ut på hemsidan 

under rubriken ”Medlemsinformation—Aktuella dokument”. 
 

Eftersom klubben valt att hantera faktureringen av medlemsav-

gifterna via Svenska Båtunionen och dess samarbetspartner Bil-

lecta så kommer påminnelseavgiften för obetalda fakturor att 

ändras till 100 kr från 300 kr. 
 

Styrelsen fick ansvarsfrihet av årsmötets deltagare. 
 

Val av klubbfunktionärer. Nu är Lars Bergquist vald till ny hamn-

kapten och till v hamnkapten valdes Håkan Nyberg. Lasse Johans-

son avtackades som v hamnkapten i samma veva. Till samman-

kallande för valberedningen valdes John-Olov Carlsson. Sven-Erik 

Hult tackades för sitt arbete i valberedningen. Komplett lista över 

styrelse och funktionärer kommer att finnas på hemsidan under 

rubriken ”Funktionärer”. 
 

Mötet fastställde att årsmöten och vårmöten fortsätter att vara 

på torsdagar på kvällstid tills vidare. Information om medlems-

aktiviteter hittar du på hemsidan samt distribueras även ut via e-

post och SMS. 
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Hamnkapten hade som vanligt mycket att rapportera om vad som 

hänt och vad som kommer att hända.  

Här kommer en kort sammanfattning av Lars rapport: 

 Det är många arbeten som står på tur att utföras i klubben 

och en vädjan om att medlemmar anmäler sitt intresse och 

vad man kan hjälpa till med framfördes. Klicka här för att an-

mäla dig. 

 P-platserna ovanför sjöbodarna är målade och numrerade. 

 Tvättanläggningen har renoverats efter fuktskada och för-

bättring av reningsprocessen är också utförd. Lasse J och Gö-

ran J har utfört det mesta av det arbetet. 

 Elsäkerheten har förbättras ordentligt och fler vattenposter 

har dragits fram på Mosebacke. 

 Lyft av sjöbodar har gjorts. Nu återstår endast 4 landgångar 

att åtärda. 

 Lyftkranen har försetts med nya kolvar bland annat. 

 Hamnkaptenen har även kontaktat alla som missat vakten 

och de debiteras 2 000 kr/medlem för utebliven vakt. Det 

var ovanligt många år—vad kan det bero på? Behöver vi höja 

beloppet till ett annat år så detta inte upprepar sig? 

 Hamnkaptenen påpekade också VIKTEN AV ATT ANMÄLA 

TIDIGT OM MAN INTE SKA UTNYTTJA SIN BRYGGPLATS TILL 

SOMMAREN!! 

Det är ingen idé att komma i april/maj och tala om detta, då 

har de som är intresserade av att hyra din plats redan ordnat 

något annat via t ex kommunen och redan betalat för den 

platsen! 

 

Vid pennan    

Marianne Levander 
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Forts   

http://www.ombk.nu/kontakt.html
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Göran Johansson 

V ordförande 

ADVENT OCH JUL 

Snart är det dags att 
tända det första ljuset i 
adventsljusstaken. Som 
man längtar efter det, när 
vädret är så trist som det 
varit nu den sista veckan! 
 
Hoppas att alla medlem-
mar får en lugn och av-
kopplande julledighet så 
småningom! 

 

 

Med dessa rader vill jag återigen påminna om att klubben kan fakturera 

dig via e-Faktura. 

 

En medlem berättade för mig att lösningen med faktura via mejl var 

”superbra” och inte kunde bli bättre. Det är nästan sant. Själv anser jag 

att de som har e-faktura för att betala räkningar från andra företag bör 

se till att även OMBK fakturerar via e-Faktura. 

 

Du aktiverar e-Faktura enligt instruktionerna på den fakturan som skick-

ats till dig via mejl, eller allra helst att Du meddelar mig ditt namn, fyra 

sista siffrorna i personnumret och vilken som är din bank. Med dessa 

uppgifter kan jag aktivera e-Faktura hantering. 

 

Klubben kommer efter årsmötet att aktivera automatisk hantering av 

förseningsavgiften. Om Du har e-Faktura från klubben hanterar Du en-

kelt dessa tillsammans med dina övriga ”räkningar” och undviker för-

hoppningsvis förseningsavgift. 

 

Vi har under provperioden sett att e-postmeddelanden kommit bort 

hos mottagaren, orsak okänd. Jämför med när Du går till din brevlåda 

vid dörren och hämtar räkningen och sedan lägger den på ett ”bra” 

ställe, där den sedan blir liggande till förfallodatum har passerat.  

Detta innebär att en ny faktura inklusive onödig förseningsavgift skickas 

ut. 

För de medlemma som inte har tillgång till internet, skickas som tidigare 

fakturan via PostNord. 

 
 

6 

Paragraf 10.0 

Varje medlem äger 1 röst.  
 
Röstning med fullmakt medges ej.  
 
Alla ärenden avgörs med enkel 
majoritet, där ej annan majoritet 
enligt dessa stadgar är särskild 
föreskriven.  
 
Avgörandet sker genom öppen 
omröstning där stadgarna inte 
föreskriver annat eller mötet be-
slutar annorlunda.  
 
Vid lika röstetal äger ordförande 
utslagsröst utom vid val där 
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Kommer Du ihåg busvädret som var den 30 oktober 2018? 
 
Det gör i alla fall gänget som stängde båttvätten efter avslutad 

säsong.   

Regn och blåst gör att John-Olov och Lasse ser ut som de gör. 
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HÖ STÖVÅ DER!  

 

Foto: Göran Johansson 

Håll Sverige Rent 

På Håll Sverige Rent:s hemsida 

finns mycket intressant läsning 

om nedskräpning och annat. Kika 

gärna där: 

 

https://www.hsr.se/  

För mig som hamnkapten, tillsammans med några ytterligare klubb-
funktionärer, börjar nu arbetet med att planera för de jobbprojekt 
som ligger framför oss under kommande år. Bl.a skall våra bryggor 
behandlas med ”ljuvlig tjärdoft”.  
 
Snart är det också dags att fördela brygg-platserna inför nästa säsong. 
För att detta skall kunna ske smidigt är det mycket viktigt att vi får in-
formation från er klubbmedlemmar, om ni inte tänker nyttja er båt-
plats nästa år. Anmälan om detta vill vi ha innan årsskiftet.  
Om ni inte anmäler i tid kommer ni att få betala båtplatsavgiften via 
medlemsfakturan i januari 2019. 
 
Vi måste också få information från er, som har lånat ut platsen 2018, 
om ni fortsätter låna ut 2019 eller vill ha tillbaka er plats. Även denna 
info vill vi ha innan årsskiftet. 
  
Med detta sagt vill jag tacka alla för året som gått och det fortsatta 

förtroendet, som hamnkapten, jag fick via årsmötet.  

 

 

Forts hämnkäpten frä n sid 3  

Lars Bergquist 

Hamnkapten 

https://www.hsr.se/
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Lästips  

Nu när vädret är så murrigt 

och burrigt som det är, vill 

man bara krypa ner i soffan 

och läsa och mysa. Här 

kommer lite lästips för olika 

åldrar: 

Feel good: En hunds bästa 

vän, W Bruce Cameron 

Deckare: Mörkret, Ragnar 

Jónasson eler Jag for ner till 

bror, Karin Smirnoff 

Barn: Barnens stora kokbok, 

steg för steg, C Lidström o A 

Nyberg 

Memoarer: Enda sättet att 

genomlida en konsert är att 

själv stå på scenen, Magnus 

Uggla 

Det gäller att hitta ljusglimtarna när vädret är grått och trist i november och  
längtan är stor till sol och bad och segling. Nästa år kan vi tjuvstarta säsongen 
lite genom att besöka mässor. 
 
I Göteborg startar mässan 2 februari och sista dagen är 10 februari 2019. 
 
Älvsjömässan startar upp den 1 mars och avslutar den 10 mars. Nästa år blir den 
större än på länge igen! Det ser vi fram emot. 
 
I dagsläget är inga gruppresor aktuella för klubben så bokning får man göra i 
egen regi! Finns intresse för gruppresor går det bra att kontakta Stig Lidéhn, får 
vi ihop tillräckligt många deltagare kan vi boka en buss för gemensam färd. 
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DagensBåtliv.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
 
SMHI och deras indelning av 
vindstyrkor. 
  

Som vanligt finns det mycket 
läsvärt på Dagens Båtlivs hem-
sida. 

https://batmassan.se/
https://www.alltforsjon.se/
http://www.dagensbatliv.se/
http://www.dagensbatliv.se/
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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! 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

 

Bad vid Stenvik i somras 

Foto: M Levander 
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TORRSÄTTNINGSPERIOD 

Årets torrsättningsperiod är 

över och vi återkommer om 

sjösättningstider för våren 

2019. 

 

 

 

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!  
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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 1600 kr/dygn eller 800 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 xx 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.  

Klubbpin 

T-shirt 
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Grillning vid klubbhuset 

TJEJTRÄFFAR UNDER 
ÅRET 

Intresset har minskat för 

dessa träffar och de sker 

endast vid några tillfällen 

per år. 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. 

Nya medlemmar väl-

komnast extra mycket! 
 

VÄLKOMMEN! 

Carin Josefsson 

 

Nyårsafton grillning: 31 december kl. 12.00 

 

Vårmöte Torsdagen den 14 mars kl 19:00 2019 

 

Sjösättningsperiod: Meddelas senare*  

 

Tjejträffar: kallelse skickas ut via e-post. 
  

 

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

klubbhuset  kl. 15:00, 13/11, 11/12, 15/1, 12/2, 12/3, 

  9/4, se även sid 4. 

 

Valborg, 30 april: Grillning vid klubbhuset kl. 19:00 

 

Städning av hamn & varv: Meddelas senare* 

 

Upptagningsperiod: Meddelas senare* 

 

Årsmöte  Torsdagen den 24 oktober kl 19:00 2019 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 det nya året tillsammans med dina klubbkamrater med att 

grilla något gott vid klubbhuset.  

MÅNDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 12:00 

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

är med oss. Klubben håller som vanligt med nytända grillar. 

Välkommen! 

Stig Lidéhn 

KÅLENDER FÖ R 2018-2019 

http://www.ombk.nu/aktiviteter.html

