
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 Oxelösunds Motorbåtsklubb  

REDAKTÖREN HAR ORDET 

Då vår ordförande råkat ut för sjukdom och vilar passar jag på att göra ett 

inlägg. Som en del av er vet är jag engagerad i Sörmlandskustens Båtför-

bund, SKBF, som sekreterare, och tänker därför passa på att rapportera 

lite från vårt arbete där. 
 

I höstas hade vi årsmöte och stora delar av styrelsen har förnyats under 

det senaste 1,5 åren. Vi har ny ordförande Roger Ekdahl från Trosa, vi har 

ny kassör Anders Sylvan som driver gästhamnen i Nyköping. OMBK är re-

presenterade genom Jan Karlsson som också är miljöansvarig i SKBF och 

jag. Vidare finns det bl a representanter från Gnesta, Nävekvarn. 
 

Under vintern har delar av styrelsen deltagit i båtdagen vid Stockholms 

Mässan och på tur står Båtriksdagen som hålls i Linköping där ordförande 

Roger E har blivit nominerad till en plats i unionsstyrelsen. Vidare ska vi 

besöka några båtklubbar som finns i vårt område och berätta om vårt ar-

bete för att främja båtlivsutövningar samt informera om vilken hjälp klub-

bar kan få genom SKBF samt Svenska Båtunionen (SBU). 
 

Vi har även ordnat en kurs för alla klubbstyrelser i området gällande 

GDPR. Det var ca 28 personer från 15 klubbar som deltog i den kursen. 

Det viktigaste som deltagarna fick med sig var nog vikten av att skapa ett 

dokument över hur varje klubb ska hantera personuppgifter. Där ska bl a 

framgå vilka personuppgifter och för vilket ändamål man för register. Mer 

om detta kan du läsa på SBU:s hemsida.  
 Fortsättning följer på sid 3... 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 2

-2019 kommer ut i slutet på okto-

ber. Manusstopp är fredagen den 

18 okt 2019. 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  1-2019 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är fredagen den 18 okt 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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SKBF har även lanserat en alldeles ny hemsida. Den nya sidan är även 
länkad till SBU för att underlätta för klubbstyrelser. Tanken är att klub-
barna snabbt ska kunna hitta information som de behöver i arbetet 
med att driva klubbarna effektivt och miljömedvetet. Kika gärna in på 
hemsidan!  
 
Oj, vad jag längtar till sjösättning och sommaren, tänk om vi kan få det 

så där härligt varmt i vattnet igen så man kan bada och plaska hur 

mycket man vill.  

Dock känns det lite tudelat med torkan… lite mer regn än vi fick förra 

sommaren är nog välkommet av de flesta. Vi har fått såga ner tre ca 60-

åriga tallar som inte klarade av tor-

kan på vår tomt, det såg man inte 

komma förra våren. Det är viktigt att 

vi alla gör vad vi kan för att förbättre 

utsläppen av koloxid och andra gifter. 

 

Vid pennan 

 

Marianne Levander 

forts sid 1 

Cirka 20 personer kom till OMBK:s filmkväll den 21 februari. Filmen 
som visades ”Brakfesten”, en svart komedi från 70-talet med udden 
riktad mot den tidens frosseri och sexhysteri. Vi fick då en vision av 
Sodom och Gomorra och tyckte filmen var våldsamt bra, träffsäker och 
rolig. Vi såg den också som ett inlägg i miljödebatten vilket kanske inte 
var producentens avsikt. 
 
Hur som helst med det, det var roligt att se den igen även om den 
stundtals kunde upplevas som lite seg i jämförelse med dagens krav på 
”action”. Filmens mening eller budskap som vi uppfattade den då, tyck-
er jag är mer aktuell i dag än på 70-talet. Frosseriet har i västvärlden 
blivit allmän och sexhysterin är värre än någonsin. Miljörörelsen 
brottas med samma problem som då men medvetenheten om proble-
met är nu stort även om den ekonomiska politiken släpar efter och det 
görs alldeles för lite för att vi skall kunna hejda katastrofen. 
 
Vid pennan 

 
Peter Ekman 

Filmkvä ll i klubbhuset 

https://skbf.org/
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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: 
 
För våren återstår endast 
en dag, den 9 april 2019 
 
Klubben bjuder på kaffe 
och tilltugg. Ta gärna med 
gamla bilder, filmer eller 
annat som det kan vara 
roligt att prata om och 
titta på. 
 
Välkommen! 
 
Stig L, Margareta, Peter 
 
  

Hämnkäpten här ordet 

En ny båtsäsong närmar sig, och det är väl dags att börja planera 

inför vårens båtrustning. 

Många av våra klubbmedlemmar har fått sig tilldelat bryggplats, 

(permanent- alt. låneplats) i vår hamn, då vissa klubbmedlemmar 

anmält försäljning av sin båt, uppsägning av medlemskap m.m., 

alternativt av olika anledningar lånar ut sin bryggplats under sä-

songen 2019. 

Har under vintern också erfarit fördelen med kravet på märkning 

av båtvaggor-/-vagnar och övrig uppallningsmateriel, vilket vi 

gick ut med under förra året.  

 

Efter en av ”stormarna” som drabbade oss i vinter noterade un-

dertecknad en båt där täckningen av båten till del blåst av. Skick-

ar genast båtägaren ett SMS för att meddela detta.  

Snabbt och smidigt. 

  

Sjösättningsperioden: 

Kommer att vara mellan V17 (22 apr) och V21 (26 maj). 

Sjösättningsschema är framtaget och finns på hemsidan samt på 

anslagstavlan vid slipboden och klubbhuset. 

 

 

 

Vaktperioden säsongen 2019: 
 

UPPMANING: 

Ni som, inför kommande båtsäsong, har eller erhållit någon 

form av nyttjande, såsom bryggplats, sjöbod, båthall, eller upp-

läggningsplats i klubben, måste beakta den vaktplikt som ingår 

för dessa nyttjanden. ( För vakttillfälle, se Vaktlistan för 2019). 

(På förekommen anledning vill jag också påminna om att missat 

vaktpass medför en avgift på f.n. 2000:-). Mer instruktionen an-

gående vaktgång finns beskrivet i Vaktlistan. 

 
 Forts sid 5 
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Vår nye Vice Hamnkapten: 

Vi har via senaste årsmötet 2018, fått en ny Vice Hamnkapten, vid 
namn Håkan Nyberg. 

Jag lämnar härmed ”över ordet” till honom för presentation av sig 
själv: 

”Kort om mig: 

• Bördig från Sveriges framsida, Göteborg. 

• Bor på Mastvägen, passande för en seglare. 

• Jobbande pensionär sedan ett och ett halvt år. 

• Gift med Charlotta. 

• Medlem i OMBK sedan 2011. 

• Äntligen blivit med permanent bryggplats, för vår Malö 40H, en 
gedigen Orustbåt från 1980. 

• Seglare sedan 10-års ålder. 

• Seglar hellre söderut än norrut, för mycket folk kring huvudsta-
den. 

• Föredrar tidig och sen säsong, alltså inte juli. 

Jag är ännu inte helt säker på mina ansvarsområden och uppgifter 
som VHK. Men det kommer att ge sig med tiden. Det första upp-
draget är att ta fram vaktlista för säsongen 2019. 

Nästa uppdrag blir att tillsammans med HK (Hamnkapten) Lars 
ordna oljning av våra bryggor. 

Jag ser fram mot att genomföra mitt uppdrag och att få jobba med 
och att lära känna fler medlemmar. 

Vi ses under säsongen. 

Håkan Nyberg/ Vice Hamnkapten” 

 

 

 
 Forts sid 7 
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forts  Hämnkäpten här ordet  

VAKTLISTA 2019 

Vaktlistan har delats ut via 
PostNord och av klubbens egna 
medlemmar.  
Om Du inte har fått någon 
vaktlista senast den 25 mars är 
Du välkommen att höra av dig. 
 
Vaktpärmen i slipboden inne-
håller nödvändiga dokument 
inklusive aktuell vaktlista. 
 
För medlemmar som bor i Oxe-
lösund och där portkod är 
okänd och där brevduvan inte 
kommit in, kommer medlem-
mens vaktlista att lämnas för 
avhämtning i slipboden i klubb-
hamnen. 
 

Hälsingar  

Göran Johansson 

 

 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Saknar%20vaktlista
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Minnesänteckningär vä rmo tet den 14 märs 2019 

Som vanligt var mötet välbesökt, mellan 75-80 personer deltog. Som ord-

förande för mötet var Per-Åke Sunnefors och sekreterare var Jan Laurit-

zen. Till justeringsmän och rösträknare valdes Kerstin Dyrefors och Lars-

Åke Lindman. 

 

Ekonomi 

Klubben har fortsatt god ekonomi. Alla avgifter har höjts i år med ca 30 % 

eftersom även slipförmännen nu får lön från klubben efter utfört arbete. 

Klubben måste betala preliminärskatt samt arbetsgivaravgift för utbetald 

lön, därav höjningen av avgifterna. 

Sjösättning och torrsättningsavgifterna kan endast betalas med Swish 

eller faktura för klubbmedlemmar. Väljer man faktura tillkommer en av-

gift på 45 kr. Väljer man att sjösätta eller torrlägga utanför klubbens pe-

riod tillkommer en avgift på 280 kr för varje uppdrag. 

 

Hamnen och Varvet samt Kölistor 

Se Hamnkaptens avsnitt på sid 4-5 samt sid 7. 
 

Klubbstugan 

Mätning av isoleringen av taket skulle ha gjorts i februari, men vädret var 

för milt så vi får vänta till nästa år.  
 

Övrigt 

P-platserna ovanför sjöbodarna ska vara tömda senast den 1 juni. Inga 

vaggor eller annat material får finnas kvar. 

Båt & Motor flyttar sin verksamhet i sommar. Det här får till följd att du 

som brukar låna tagg inför vaktpassen inte kan göra det i fortsättningen, 

se sid 7 för mer informtion. 

 

Vid pennan 

 

Marianne Levander 
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ORDFÖRANDE HAR OR-
DET 

Ligger lite lågt med mitt delta-
gande på möten med styrel-
sen samt på vårmötet p g a en 
stroke. 
Den 11 januari råkade jag ut 
för den, efter en mycket 
snabb behandling av ambu-
lanspersonal i hemmet samt 
på IVA så har efterbehand-
lingen varit lite mindre än 
vanligt. Men läkarna upp-
täckte ett hjärtfel så jag fick 
transport till Mälarsjukhuset 
den 17 januari för att få en 
pacemaker, blev utskriven 
den 18 januari och fick lite 
mediciner att ta framöver. 
 

Har varit på besök hos stroke-
sköterskan som tycker det är 
bra att jag inte är för engage-
rad i mötena, det är lite snur-
rigt när det blir mycket prat 
samt att komma ihåg saker. 
En stroke går inte över på 
några veckor utan tar flera 
månader att återhämta sig 
ifrån. 
Styrelsen är införstådda med 
detta så Per-Åke får driva mö-
tena tills vidare.  
 

För övrigt träffade jag två 
medlemmar på rehab 
strokeavd., så vi hade en del 
att prata om. Vill också säga 
att om ni träffar någon som 
får känning av TIA eller 
STROKE—ring ambulans om-
gående! Tveka aldrig—
minuterna är viktiga för en 
bra behandling och återhämt-
ning. Personalen jag mött har 
varit underbara! 
 

 Leif Berg 
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Planerade arbeten under kommande säsong: 

Arbetet med lyften av sjöbodar fortsätter och beräknas klara un-

der året. Det finns för närvarande en arbetsgrupp som hållit på 

med detta. Men det är välkommet med erbjudanden från er med-

lemmar om ni kan vara med och hjälpa till med detta jobb. Anmäl 

i så fall till undertecknad eller vice hamnkapten. 

Våra bryggor kommer att ses över, och rustas upp med avseende 

på trall/plankor mm samt bestrykas med impregneringsolja, inklu-

sive en aning ljuvlig tjärdoft får man hoppas. 

Jag kommer inom kort (i mars) kalla bryggförmän och andra till ett 

”projektmöte” för planering av genomförandet. 

Du som båtplatsnyttjare skall vara beredd på att bli kallad när det 

är dags för genomförande av dessa arbeten.  

Givetvis är andra klubbmedlemmar välkomna att medverka. 

(Timpenning utgår för arbetstiden.) 

Städdagar: 

Två städdagar kommer att hållas under året.  

Vårstädningen blir på tisdagen 4/6, kl 17:00 till c:a 20:00. 

Höststädningen blir på tisdagen 20/8, kl 17:00 till c:a 20:00. 

 

Övrig information:  -   Våra köer: 

Vid utskick om erbjudna båtplatser har jag inför denna säsong fått 

många avböjande svar på grund av att man sålt sin båt, inte längre 

är i behov av plats, och till och med inte visste om att man stod i 

kö mm. Många har dessutom stått i kö sen orimligt lång tid till-

baka. 

Kolla om du verkligen skall stå kvar i kön, och om så, att rätt/

aktuella mått på båten är angivet i listan.  Kölistor finns på hemsi-

dan.  

Om du bytt båt och samtidigt står i kö för bryggplats eller byte av 

bryggplats, se till att anmäla nya data om båten på hemsidan, via 

ändringsformuläret, och tala samtidigt om att dina uppgifter om 

båten skall uppdateras i kölistan. 

Tips: Om du i någorlunda nära framtid planerar att byta upp sig i 

båtstorlek så ställ dig i byteskö för större/alternativt mindre båt-

plats, i god tid innan. Då bör den tänkta båtens mått 

anges i kölistan. 
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forts. Hämnkäpten här ordet  

 

Båt och Motor flyttar 

Båt och Motor flyttar sin verk-

samhet från Femöreplanen.  

 

Detta innebär att nyckeltagg 

för utlåning har tagits bort.  

 

För dig som ännu inte har 

köpt egen nyckeltagg rekom-

menderar jag att Du lånar 

tagg av annan klubbmedlem 

eller köper egen tagg. Taggen 

kostar 100 kronor och kan 

köpas i samband med klub-

bens styrelsemöten i klubbhu-

set emellan 17:45 och 18:00 

Datum för styrelsemöten är: 

26 mars, 16 april, 7 maj samt 

28 maj 2019. 

 

Göran Johansson 

Lars Bergquist 

Hamnkapten 

UPPDATERADE KÖ-
LISTOR 

Uppdaterade kölistor 
hittar du på hemsidan 
under Medlemsinform-
ation—Kölistor! 
 
Hamnkapten önskar att 
du granskar vilka listor 
du finns med på samt 
uppdaterar om du INTE 
vill stå kvar. Skicka ett 
meddelande till 
info.ombk@gmail.com. 
Detta spar mycket extra-
arbete för de 
som jobbar 
med listorna! 
 
 

http://www.ombk.nu/koumllistor.html
mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Uppdatering%20kölistor
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Är våren på gång? 

Upptäckte blommande snö-

droppar vid klubbhuset 

förra veckan: 

Nyä betälningsrutiner och ävgifter vid sjo sä ttning 

Nytt för i år är att betalning för utfört uppdrag skall ske genom Swish eller via 

faktura.  Swish-numret finns anslaget vid slipboden samt på hemsidan. 

Uppdraget skall specificeras enligt nedanstående dokument, som tillhandahålls 

av slippersonalen. Av slippersonalen får Du veta vilket belopp Du skall betala.  

 

Med detta förfarande försvinner efterhandsdebiteringen som tidigare resulterat 

i att uppdrag inte rapporterats plus att koppling emellan genomfört uppdrag 

och betalning blir tydligare. Dessutom kommer lön inklusive skatt att utbetalas 

genom klubbens försorg. 

Styrelsen  

gm 

Göran Johansson 
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DagensBåtliv.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
 
Dags att förnya biblioteket 
över båtböcker? 
  

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

http://www.dagensbatliv.se/nautiska-bocker
http://www.dagensbatliv.se/nautiska-bocker
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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 
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SJÖSÄTTNINGSPERIOD 

Årets sjösättningsperiod star-
tar den 15 april och tar slut 23 
maj. 

Kontakta slipförmännen i god 
tid och tänk på att anmäla till 
kommunen om du behöver 
köra båten en längre sträcka 
på vanliga vägar! 

OBS! Går ej att betala med 
kontanter för medlemmar 
från och med i år. Betalaning 
sker med Swish eller med fak-
tura, se information på sid 8. 

 

 

Nya kontaktuppgifter??? 
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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:  

När Du får ändrade förhållanden vill vi ha ett meddelande om detta 

till klubben. Exempel på uppgifter som vi vill veta är: telefonnum-

mer, adress, namnbyte, byte av båt, försäkringsbolag och försäk-

ringsnummer och mejladress. 

Dessa uppgifter används kontinuerligt i klubbens verksamhet och 

fungerar bättre när fakta råder. 

För att ändra dessa uppgifter finns två sätt: 
 

• Via ändringsanmälan på hemsida http://www.ombk.nu/

aumlndringsformulaumlr.html 

• Eller fakta noterade på papper lämnat i klubbens brevlåda på 

klubbhuset (se nedan). 
 

Till dem som valt att göra ändringar på listorna i vaktpärmen vill jag 

påpeka att dessa ändringar inte noteras förrän nästkommande år då 

vaktpärmen uppdateras. Detta innebär att klubben levt med fel-

aktiga kontaktuppgifter under tiden, vilket kan innebära ökade kost-

nader för den enskilda medlemmen. 
 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong 

till Oxelösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxe-

lösund eller lägg den i klubbhusets brevlåda, eller enligt ovan hem-

sida.   
 

Registeransvarig 

Göran Johansson 

http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html
http://www.ombk.nu/aumlndringsformulaumlr.html
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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 är extra 

välkomna! 
 

VÄLKOMMEN! 

Carin Josefsson 

 

 

Sjösättningsperiod: 22 april—26 maj *  

 

Tjejträffar: 24 april kl 18:00 samt prel den 23 maj. 
  

 

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

klubbhuset  kl. 15:00, 9/4, se även sid 4. 

 

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

 

Städning av hamn & varv: 4 juni kl 17:00* 

 20 augusti kl 17:00* 

 

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 

 

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

dricka något gott vid klubbhuset.  

MÅNDAGEN DEN 30 APRIL KL 19:00 

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

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

Välkommen! 

Stig Lidéhn 

KALENDER FÖ R 2019 

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

