
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 Oxelösunds Motorbåtsklubb  

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Tackar för förtroendet att bli omvald. Det har varit ett händelserikt år för 

mig och flera klubbmedlemmar där det gäller privatlivet. Gällande klub-

ben så har inga stora saker hänt, det flyter på mycket bra. Stora investe-

ringar fortsätter på hallarna som byte av gamla kablar och säkringsskåp. 

För att vi ska få taken besiktade ska det upp säkerhetswire på taken så 

plåtslagarna kan sätt fast sig.  

 

Vi börjar med hall 1 till en kostnad av 83 000 kronor. Det var en stor om-

sättning på förtroendevalda detta år, 9 medlemmar avtackades med 

blommor och en blev hedersmedlem för mycket väl utförda arbeten. 

Klubbmästaren är vakant till vårmötet, hoppas någon anmäler intresse.  

 

Klubbhusvärdar fick vi genom efterlysning av redaktören, det är Ewa Lun-

dqvist, Carina o Fredrik Torstensson, Karin Paulsson o Klas Lundberg.  

 

Styrelsen har 3 nya medlemmar. Håkan Bark sekreterare, Einar Au-

gustsson ledamot, ansvarig för sjöbodbyten, Jan Norberg ledamot, matri-

alansvarig. Hans Lundqvist är registeransvarig tillsammans med Göran 

Johansson under kommande år. Det är mycket som ska läras in och göras 

nya rutiner för, det gäller alla nya förtroendevalda. 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 1

-2020 kommer ut i slutet av mars. 

Manusstopp är fredagen den 13 

mars 2020. Artiklar, annonser och 

övrigt material som önskas bli in-

förda i Svallvågen skickas till 

OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 

35 Oxelösund eller e-postas till 

redaktor.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  2-2019 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är fredagen den 13 mars 2020. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post:  

redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.nu 
OMBK:s ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 
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Ytterligare en båtsäsong är över och upptagning av båtar är i det närm-

aste avslutad, tvättanläggningen är stängd för året, även vattnet inom 

området är avstängt. 

Nu vidtar planeringen inför nästkommande års arbeten inom området, 

fördelning av bryggplatser, sjöbodar och båthallar m.m. 

Som medlem uppmanas du, om du redan nu vet, att du inte kommer 

att utnyttja din bryggplats eller annat nyttjande i klubben, att meddela 

klubben detta senast 31 dec i år (2019). Även du som under 2019 lånat 

ut din plats , skall meddela om du fortsätter låna ut platsen eller vill 

nyttja den själv under 2020.  

Inför höstens upptagningar har uppläggningsplatser tilldelats till så 

många att kön för uppläggningsplats är så gott som tom. Mycket till-

fredsställande.  
 

Vi har väldigt långa köer för bryggplatser, hallar och sjöbodar m.m. Om 
det är så att du som medlem har sålt din båt men fortfarande har kvar 
båthall och/eller sjöbod, och inte i närtid kommer att skaffa ny båt, så 
bör du ta ställning till om att avyttra din hall eller sjöbod till förmån för 
köande medlem. 
Den 3-årsregel som antagits i stadgarna, gällande brygg-, uppläggnings-

platser, hallar m.m, börjar träda i kraft i oktober 2020. (Se paragraf 19.1 

Allmänt). Forts sid 4. 

Hämnkäpten här ordet 

 
Det har uppmärksammats av styrelsen att det förekommer skräp och 
sopor vid vissa uppläggningsplatser.  
 
Lämna inte sopor under och runt båtarna—ta dem till återvinningen. I 
sopcontainern vid klubbhusplan är det endast tillåtet att kasta HUS-
HÅLLSSOPOR —allt annat måste tas om hand av respektive båtägare/
nyttjare! 
 
Tänk på att vissa avfall kan vara brandfarliga om de lämnas obevakade. 
OCH man lägger absolut inte egna 
sopor under andras båtar! 
 

 
Styrelsen 

STÖ K VID UPPLÄ GGNINGSPLÄTSER 
Håll Sverige Rent 

På Håll Sverige Rent:s hemsida 

finns mycket intressant läsning 

om nedskräpning och annat. Kika 

gärna där: 

 

https://www.hsr.se/  

https://www.hsr.se/
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INSTÄLLT  
FIKA FÖR DAGLEDIGA  

EFTERLYSNING! 

Nu när vi saknar klubb-
mästare har vi ingen som 
vill ta på sig ansvaret för 
att ordna med ”Fika för 
daglediga”! 
Finns det någon vänlig 
medlem som kan tänka 
sig att ta på sig ansvaret 
att ordna detta ca 6 
gånger per år??? 
 
Hittills har vi träffats en 
tisdag i månaden mellan 
okt-dec samt jan-apr i 
klubbhuset  kl. 15:00 för 
en  fika och lite prat. Det 
går säkert att anpassa till 
andra tider om det inte 
passar.  
Klubben står för fikat. 
 
Anmäl ditt intresse till 
info.ombk@gmail.com 
 

Styrelsen 

Forts Hämnkäpten här ordet 

I senaste nyhetsbrevet uppmanade jag hallägare att i förekom-

mande fall rensa bort gräs framför sin hall. Vissa medlemmar, 

dock ett fåtal, struntar tydligen helt i sin skötsel av sina hallar. 

Även skötseln av sjöbodar är i några fall undermåliga. Det här 

måste vi ta tag i. Sköter man inte sina nyttjanden får man räkna 

med att bli av med dem. 

 

Det stora jobbet inför åtets båtsäsong var uppfräschningen av 

bryggorna, vilket innebar byte av dåligt virke, samt impregnering 

med tjärolja. Arbetet blev klart innan sjösättningsperioden satte 

igång. Mycket bra jobbat av de som deltog. 

 

Arbetet med lyftet av sjöbodarna blev klart under hösten. Bra 

jobbat av de som deltog i det hela med Janne Norberg som pro-

jektledare. 

 

Vi har en hel del arbete med upprustning av anläggningar inom 

klubbområdet att ta tag i inför nästa säsong. 

Tänker bl.a på jolleramperna som håller på att rämna. Jag har för 

avsikt att försöka bilda projektgrupper för detta efter årsskiftet. 

Hoppas på god uppslutning för att genomföra detta arbete. 

Varvsförmännen kommer med säkerhet att bli engagerade i 

detta projekt. 

 

Diverse målningsarbeten, avseende de stolpar för anslag mm vid 

varje brygga, bör också utföras. Återkommer om detta i början av 

nästa år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Forts sid 5 
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Phontornerna sjunger in våren. Foto G Johansson 

 

!? 

mailto:info.ombk@gmail.com?subject=Värd%20för%20%22Fika%20för%20daglediga%22
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Halltaket på hallänga 1 kommer att få säkerhetsutrustning installe-
rad av Söderströms Plåt i Oxelösund. Detta för att vi skall kunna ta 
hand om restaureringen av halltaket, vilken är akut nödvändig. 

Efter det att elarbetena på hallarna  3 och 4 är klara, finns nu 
nycklar att hämta i klubbhuset. Nästa lämpliga tillfälle är vid sty-
relsemötet den 9 dec mellan kl 17:00 -18:00 eller vid nyårsgrill-
ningen.  

Avslutningsvis vill jag tacka alla de som under året engagerat sig i 

klubbens arbetsprojekt, vilket gör att vi har en välskött 

hamn i OMBK. Har fått höra en del berömmande ord 

från utomstående flanörer m.m. 

 

 

 

 

Foton från backluckeloppisen i maj  
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forts  Hämnkäpten här ordet  

EFTERLYSNING 

Klubbmästare saknas! 
 
Klubbmästarens roll är att 
skapa förutsättningar för klub-
ben att hålla kurser för med-
lemmarna.  
 
I arbetet ingår att fråga med-
lemmarna vilka kurser de är 
intresserade att deltaga i. Hitta 
lämplig lokal och ledare samt 
vid behov ordna med litteratur 
och fika vid kurstillfällena. 
 
Alltså inget betungade jobb 
året runt utan vid behov. 
 
Är du intresserad—hör av dig 
till styrelsen som fått mandat 
av årsmötet att handlägga till-
sättandet. 
 
PHONTONERNA 
Ett stort tack för överraskning-
en vid Valborgs-firandet! Phon-
tonerna underhöll med många 
fina sånger. Det var mycket 
trevligt. 
 

Styrelsen 
 
 
 

 

Lars Bergquist 
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Minnesänteckningär ä rsmo tet den 24 okt 2019 

Som vanligt var årsmötet välbesökt, mellan 60-70 medlemmar deltog. 

 

Per-Åke Sunnefors valdes till mötets ordförande och Carin Josefsson till 

sekreterare. Dagordningens punkter flöt på och efter fikarasten tackades 

avgående förtroendevalda av. Det var totalt nio stycken (dock var inte 

alla där). Göran Johansson valdes även till hedersmedlem till hans stora 

förvåning. 

 

Kassörens budget godkändes enhälligt. De stora kostnaderna framöver är 

för hallarna, pengar finns avsatta i fonder för detta. Det är framförallt 

ruttna takbjälkar som behöver åtgärdas samt uppdatering av el i flera 

hallar. 

 

Vid val av funktionärer stannade tempot av lite då det är svårt att rekry-

tera till vissa funktioner. Bl. a saknas det en klubbmästare, främsta ar-

betsuppgiften för en sådan är att hjälpa till att boka lokal och lärare/

undervisare vid kurser. Finns det någon som erbjuder sina tjänster bland 

våra läsare? Hör av dig i så fall till styrelsen! 

Efter en lång väntan under mötet så erbjöd sig två friska att ingå i valbe-

redningen! Hittar vi inte medlemmar som vill ingå i valberedningen 

måste klubben upphöra och det känns ju väldigt tråkigt om så skulle vara 

fallet! 

 

Troligen löser sig problemet med klubbhusvärd. Peter har lovat att ställa 

upp fram till nyår eftersom lokalen är bokad av flera medlemmar. Efter 

det hoppas vi att de som anmält sitt intresse ställer upp. Styrelsen fick 

fullmakt att lösa problemet på bästa sätt. 

 

Rapporter: Problemet med hemsidan är nu löst. Av någon anledning slu-

tade IP-adressen att fungera. Göran Johansson kontaktade konsulten 

som hjälpte oss med detta när hemsidan skapades och han lyckades få 

igång hemsidan igen. Nu återstår att se till att det inte händer igen! 

 

Vid pennan samt bilder från mötet 

 

Marianne Levander 
 

6 

 

Nya styrelsen  

Efter årsmötet ser den nya 
styrelsen ut så här: 
 
Ordförande:  Leif Berg 
Kassör: Mauritz Högberg 
Sekreterare:  Håkan Bark 
V kassör: Jan Lauritzen 
V Ord: P-Å Sunnefors 
Materialansv:  Jan Norberg 
V sekr:  Eje Augustsson 
Suppleant:  Göran Johansson 
Suppleant:  Jan Gabrielsson 
  
Komplett lista över alla förtro-
endevalda kommer att finnas 
på hemsidan under 
”Medlemsinformation” - 
”Aktuella dokument” när nya 
sekreteraren hunnit bli varm i 
kläderna :-). 
 
/Marianne Levander 

http://www.ombk.nu/aktuella-dokument.html
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Avtackning av funktionärer 

 

Mötesbild: 

7 

Bilder frä n ä rsmo tet  
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Förtydligande av   
e-postadresser 

ordf = ordförande 

sekr = sekreterare 

kassor = kassör 

hall = hallansvarig 

bod = sjöbodsansvarig 

hamn = hamnansvarig 

varv = varvsansvarig 

klubbhvard = klubbhusvärd 

mtrl = materialansvarig 

valber = valberedningen 

 

 

Nyä rutiner fo r betälning äv slipävgift 2020  

På årsmötet beslutades att slipavgift för lyft, alltid skall betalas i samband med 

att din båt lyfts (sjösättning och upptagning).  Swish eller faktura går bra. 

Detta innebär att inga slipavgifter för lyft av båt kommer att debiteras på inbe-

talningarna för avgifter för 2020. 

 

Styrelsen  
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DagensBåtliv.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
 
Intressanta repotage 
  

Som vanligt finns det mycket 
läsvärt på Dagens Båtliv:s 
hemsida. 

Nyä e-postädresser till styrelsen  

Styrelsen har beslutat att förenkla kommunikationen mellan styrelsen, 

funktionärer och medlemmar. Detta innebär att det blir fler e-postadresser att 

hålla reda på men som är riktade mot speciella funktioner.   

Fördelen med detta är att e-posten kommer fram till rätt person direkt 

(förhoppningsvis) och att svarstiden förkortas. 

E-postadressen info.ombk@gmail.com kommer att upphöra under våren. 

 

Nya e-postadresser från och med nu är: 

 

ordf.ombk@gmail.com sekr.ombk@gmail.com 

kassor.ombk@gmail.com hall.ombk@gmail.com 

bod.ombk@gmail.com hamn.ombk@gmail.com 

varv.ombk@gmail.com redaktor.ombk@gmail.com 

klubbhvard.ombk@gmail.com mtrl.ombk@gmail.com 

valber.ombk@gmail.com register.ombk@gmail.com 

Vid pennan 

 

Marianne Levander 

http://www.dagensbatliv.se/reportage
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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 

Nya klubbhusvärdar 
 
På bilden ser du några av 
våra nya klubbhusvärdar 
som du kommer att träffa 
när du hyr vår fina klubblo-
kal. 
 
 
 
 
 
 
 
Från vänster till höger: 
Fredrik Torstensson, Eva 
Lundqvist, Karin Paulsson 
och Klas Lundberg. 

Vä rä nyä klubbhusvä rdär 
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När olyckan är framme 

Efter nyår kommer det att 
skickas ut inbjudan till 
träffar i klubbhuset med 
Håkan Bark som är involve-
rad i Sjöräddningen. 

Håkan kommer att förbe-
reda oss så vi är redo när 
olyckan är framme på 
sjön—kan vara att vi möter 
en båt i sjönöd—eller i 
värsta fall att vi själva råkar 
ut för motorhaveri, grund-
stötning eller liknande. Håll 
utkik efter inbjudan i e-
postboxen! 

Redaktören 

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 

Hans Lundqvist 

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 klubbhusvärdarna enligt nedan: 
 
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 125 kr/st. Trö-

jan finns att köpa genom vår materialförvaltare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05.  

Vimplar finns även för försäljning, pris 80 kr/st,  klubbmärken för 50 kr samt dekaler.  

Klubbpin 

T-shirt 
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Grillning vid klubbhuset 

GOD JUL OCH 
GOTT NYTT ÅR 

Styrelsen passar på 

att önska alla med-

lemmar en riktigt fin 

långhelg framöver. 

Hoppas att ni får äta 

god mat och umgås 

med nära och kära! 

 
 

Vårmöte: 12 mars 2020, kl 19:00 

 

Sjösättningsperiod: meddelas senare *  

 

Nyårsgrillning, 31 dec: Grillning vid klubbhuset kl. 12:00, se nedan 

 

Städning av hamn & varv: meddelas senare  

 

 

 

* Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen eller på hemsidan:  

 

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

äta och dricka något gott vid klubbhuset.  

MÅNDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 12:00 

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

är med oss. Klubben tillhandhåller som vanligt nytända 

grillar. 

Välkommen! 

Styrelsen 

KÄLENDER FÖ R 2020 


