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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

När spolplattan stängdes i slutet på november var inte många båtar 

kvar i sjön. Det var stor skillnad mot året innan. Undrar var alla bå-

tar tvättas som inte tillhör OMBK? De som har bottenfärg på måste 

tvättas på spolplatta! 

Vårt skåp för det elektriska på hamnplanen ska ersättas och flyttas. 

Nya kablar upp till hallänga 2 ska läggas, samt ny matning till hal-

larna i 10:an. 

På vårmötet informerades om arbeten som ska göras på hallarna av 

respektive hallinnehavare. Anslag sitter på tavlan vid slipboden. 

Byte av gångjärn ska utföras av utsedda svetsare samt en som har 

behörighet för ”Heta arbeten”. 

Mellan jul och trettonhelgen stals två stycken utombordare på båtar 

upplagda vid Mosebacke. 

Möte med nyinvalda medlemmar var den 16 februari, välbesökt och 

uppskattat av alla parter, vimplar delades ut. 

 

Fortsättning följer på sid 3... 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 2

-2016 kommer ut i slutet på maj. 

Manusstopp är måndagen den 9 

maj 2016. Artiklar, annonser och 

övrigt material som önskas bli in-

förda i Svallvågen skickas till 

OMBK,  

Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-

lösund eller e-postas till 

info.ombk@gmail.com. Ange gärna 

”Svallvågen” i ärenderutan.  

Materialet kan också läggas i brev-

lådan på klubbhuset. Har du t.ex. 

fotografier eller andra bilder så  

kan vi skanna in. Kom med idéer 

så hjälper vi till. Material som in-

sänds kommer eventuellt att redig-

eras. 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  1-2016 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

OMBKs ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är måndagen den 9 maj 2016. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 

info.ombk@gmail.com 
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Leif Berg                                                          

Efter en vinter, som efter mycket tvekan, till sist under ett par veckor 

blev just vinter, börjar nu våren visa sitt antåg. Vår innebär att en ny 

båtsäsong ligger framför oss! Arbeten med putsning, vaxning och slip-

ning skall snart igång och bär förhoppningar om en lång, varm och 

skön sommar. 

Till sjösättningsperiodens start skall sjösättningskranen ha fått nya reg-

lage för svängning av kranen. Vi byter reglaget för att minska risken för 

ryck, som kan sätta båten i svajning. Det här har varit ett problem som 

funnits några säsonger. 

Byten av gångjärn på halldörrar där det bedömts att det måste ske 

kommer att utföras under perioden hallarna står tomma. Vilka hallar 

det är frågan om och när det skall ske kommer jag att kontakta respek-

tive hallnyttjare om under våren och försommaren.  

Hämnkäpten här ordet 

Bernt Andersson 

forts Ordförande har ordet. 

När det gäller inbetalning av klubbens avgifter är det som vanligt 

allt för många som inte betalar i tid. Sista inbetalningsdag var 31 

januari, ca 100 stycken var sena med betalning. Det är enligt 

stadgarna  felaktigt. Påminnelse skickades till 12 stycken. 

När ni gör ändring till registret via dator, begär svarskvitto så ni 

vet att det kommit fram och lästs av registeransvarig. Utskicket 

av inbetalningskort och minneslistan gjordes av medlemmar och 

då upptäcktes att klubben inte har rätt adresser i registret till 

många medlemmar. Formulär för ändringar finns på webben 

men även här i tidningen! Använd det som passar dig bäst! Det 

är viktigt att vi har rätt uppgifter både när det gäller postadres-

ser, e-postadresser samt båtar och andra nyttigheter så att in-

formation nås ut till berörda!  

  

! 
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VALBORG 

LÖRDAGEN DEN 30 

APRIL KL 19:00 

Träffas vi vid vårt fina klubb-
hus och välkomnar våren 
med skönsång av Phonto-
nerna. 

Grillarna är tända och klara 
för användning, du tar med 
dig det du vill äta och 
dricka! 

Klubben bjuder på kaffe! 

Välkommen! 

Stig och Margareta 

Problem med Elcenträlen pä  hämnplänen  

Vad trevligt att vi fått nya grannar 

längs med kanalen.  Jag hoppas att 

det kan påverka presumtiva tjuvars 

intresse för medlemmarnas båtar 

och motorer. Många par ögon ser 

mera än ett par. Välkomna alla nya 

grannar!! 

 

I samband med att byggnationen 

genomfördes fylldes markområdet ut 

utanför tomtgränsen med fyllnads-

massor. Massorna kom att hamna 

kritiskt nära den elcentral som förser 

OMBK:s hela område med el. Klub-

ben reagerade på detta redan på 

hösten 2014. Vi påtalade riskerna för 

att kablar som är anslutna till elcen-

tralen riskerade att skadas av det 

höga marktrycket då underlaget be-

står av lera. Ingen reaktion kom från 

byggentreprenören som är skyldig 

att ta hänsyn till befintliga anlägg-

ningar vid nybyggnation.  

 

Sent hösten 2015 upptäckte våra 

professionella elektriker, Nils-Arne 

”Nanne” Johansson, Janne Gabriels-

son och Roland Svensson att ett av 

skåpen i elcentralen höll på att gå 

sönder. Som synes på bifogad bild, 

har draget från inkommande kablar 

varit så stort att kopplingen emellan 

centralerna brustit. Lek med tanken 

på vad som kunde ha hänt med vårt 

fina klubbhus om elen försvunnit när 

det var minus 10 grader ute… 

 

I den uppkomna situationen kom ett 

möte till stånd mellan Oxelö Energi 

och OMBK. Allvaret i situation blev 

nu känt även för Oxelö Energi.  

 

 

Under mötet togs ett beslut om att 

en projektgrupp skulle bildas. Med-

lemmar i gruppen är Nils Rönnkvist 

Oxelö Energi, Nanne, Janne G och 

Roland S.  

 

Förslag ska tas fram på hur vi på 

bästa sätt kan lösa problemen med 

elkablar som är nedgrävda på detta 

felaktiga sätt.  

 

Elcentralen har lagats provisoriskt för 

att klara vintern.  Då dagens elcentral 

sattes upp i mitten på 60-talet och 

därmed har passerat bäst före da-

tum, är målsättningen att klubben 

skall ersätta gamla uttjänade appara-

ter. 

 

Räkna med att proffsen kanske behö-

ver assistans (frivilliga medlemmar) 

när detta arbete utförs. Jobbar vi på 

detta sätt, återinvesterar vi i klub-

bens fina anläggning till ett mycket 

bra pris. Räkna med att vi kommer 

att bryta strömmen vid inkopplings-

arbeten. Meddelande om strömav-

brott kommer att ske via mejl och 

anslag på anslagstavlorna.  
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Göran Johansson 

UPPDATERADE LISTOR 

Nu finns uppdaterade kölistor 
på hemsidan!  
 
I början av februari uppdate-
rade vi kölistorna på klubbens 
hemsida http://www.ombk.nu/
koumllistor.html med aktuell 
kösituation. Det är ditt ansvar 
att kölistorna motsvarar dina 
önskemål. Vid felaktigheter tar 
jag tacksamt emot de nya upp-
gifterna. 
 
Göran Johansson 
Registeransvarig 

http://www.ombk.nu/koumllistor.html
http://www.ombk.nu/koumllistor.html
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”Meddelande om strömavbrott kommer att ske via mejl och anslag på anslags-
tavlorna!”. 

 

Som du kanske tidigare läst I Båtlivs 

nyhetsbrev, har SSF en ny produkt 

där man DNA-märker sina värdeföre-

mål. De har drivit ett projekt norr om 

Stockholm där en båtklubb fick vara 

med I ett pilotprojekt, och resultatet 

blev att alla stölder upphörde! Se del 

av artikeln nedan: 

”Stölderna upphörde när båt-
klubben DNA-märktes 

Näsbyvikens båtsällskap i Täby är 

föremål för SSF Stöldskyddsförening-

ens senaste hotspot-projekt som star-

tade i april förra året. 500 märksatser 

med märk-DNA erbjöds till klubbens 

750 medlemmar som fick pensla det 

på allt stöldbegärligt. Samtidigt sattes 

varningsdekaler och skyltar upp i om-

rådet för att varna tjuvarna om märk-

ningen. ” 

Hela artikeln hittar du här,   (klicka på 

länken) 

Om man som privatperson är intres-

serad av detta, kan man beställa kit 

från SSFs hemsida. Kostnaden varie-

rar beroende på hur mycket man vill 

märka. 

Själv tycker jag att det verkar fiffigt 

för alla båt-, bil- och stugägare! 

Här kan du läsa mer om priser och 

utbud till privatpersoner     (klicka på 

länken) 

Marianne Levander 
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Foto el-

central:  

Nils-Arne 

Johansson 

Elcenträlen 

DNA-mä rkning—SSF Sto ldskyddsfo reningen 

Här har elskåpen 
dragits isär av 
marktrycket mot 
elkablarna. 

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/pressrum/pressmeddelanden-2016/stolderna-upphorde-nar-batklubben-dna-marktes/
https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/
https://www.stoldskyddsforeningen.se/butik/privat/produkter-och-tjanster/ssf-dna-markning/
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EFTERLYSNING! 

Efter introduktionsmötet 
för nya medlemmar den 
16 feb, var det någon 
som gick hem i mina 
kängor! 

Jag saknar dem, eftersom 
de som lämnades kvar, är 
ett halvt nummer för små 
för mina stora fötter. 

Tacksam för all hjälp jag 
kan få för att lösa proble-
met,   så att jag kan 
återfå mina kängor. 

Göran Johansson 
Mob: 070 60 18 637 

Räpport frä n Vä rmo tet den 12 märs 2016 

Till vårmötet kom ca 60 medlemmar trots det vackra vårvädret. 

 

Mötet öppnades och behörigheten om mötets utlysande godkändes 

och likaså godkändes dagordningen. John-Olov Karlsson och Ivar Fall-

ström valdes till justeringsmän samt rösträknare.  

 

Ekonomi: Mauritz Högberg redogjorde för den ekonomiska ställningen. 

Och som vanligt ser vår ekonomi ut att gå ihop sig med en god margi-

nal. 

 

Hamnen: Arbetet med att byta kättingar ska påbörjas nu när isen är 

borta. Kranen är uppdaterad och kan nu svänga med hjälp av styrdo-

san. Alla båtplatser är uthyrda. Sjösättningen startar den 25 april. Vakt-

listan lämnades ut till de som var på mötet, resterande exemplar kom-

mer att distribueras till de medlemmar som inte var på mötet via cykel. 

 

Varvet:  Från och med den 18 maj kommer det att finnas målarfärg till 

båthallarna, en lista över det som behöver göras för respektive båthall 

kommer att finnas på webben samt på anslagstavlorna.  

 

Hallarna ska vara klara till 31 augusti. Första veckan i september kom-

mer en oberoende besiktningsman att anlitas. Är inte hallarna åtgär-

dade då, kommer en extern reparatör att anlitas, kostnaden för detta 

kommer att debiteras hallägaren. Som vanligt står klubben för kostna-

derna för material, hallägarna använder sina egna verktyg. 

 

Medlemsärenden: Som tidigare nämnts i ”Ordförande har ordet”  är 

det ett stort antal medlemmar som inte betalar sin avgift i tid, trots att 

det står i våra stadgar. Från och med nästa år kommer den stadgade 

förseningsavgiften på 300 kr att debiteras alla som inte betalar sina 

avgifter till sista betalningsdag.  

De senaste åren har endast de som fått en betalningspåminnelse fått 

den extra avgiften, men från och med nästa år kommer alltså alla som 

är sena med betalningen att faktureras förseningsavgiften. Mötet var 

enhälligt i detta beslut. 

 

 
 
.  
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Forts Medlemsärenden:  

Båtplatsavtal: Ett nytt Båtplatsavtal kommer att träda i kraft. Detta 

avtal baseras på rekommendationer från Båtunionen. Se bilaga till 

Svallvågen. 

Dagens vårmöte godkände att det gamla nyttjanderättsavtalet kan sä-

gas upp och ersättas av det nya avtalet.  Varje medlem som underteck-

nar det nya avtalet godkänner därmed att det nya avtalet ersätter alla 

tidigare ingångna avtal mellan OMBK och medlemmen gällande klub-

bens nyttigheter, vilket också ska framgå i texten på det nya avtalet.  

Årsmöte: Årsmötet bestämdes till lördagen den 22 oktober kl. 10:00 i 

klubbhuset. Vårmötet för nästa år bestämdes till den 18 mars 2017 kl. 

10:00 i klubbhuset. 

Dokument till webben: En avskalad variant av Hallbesiktningen samt 

ett exempel på det nya båtplatsavtalet. Dessutom  hittar du dokumen-

tet från Båtunionen där de rekommenderar båtklubbar att ändra sina 

avtal och varför. 

Aktivitetskommittén: Eftersom den är nedlagd finns inte mycket att 

rapportera. Dock fortsätter fika för daglediga. 

Hjärt– och lungräddningskurser kommer att äga rum vid två tillfällen i 

vår. Frågan om att skaffa en hjärtstartare till klubben kom upp. Styrel-

sen undersöker om det är genomförbart. 

Vid pennan samt foto: 

Marianne Levander 
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FIKA FÖR DAGLEDIGA 

Följande tisdagar träffas vi  I 

klubbhuset kl. 15:00 för en 

fika och pratstund: 

15 mars 

12 april 

Ibland överraskar vi med en 

film eller besök av en intres-

sant person. 

Välkommen! 

Stig och Margareta 

Julgränsplundring tjugondä knut 

Vid tjejträffen i januari blev det 

en nostalgi kväll, då vi drack 

varm choklad med vispgrädde 

och åt skinksmörgås. Vi dan-

sade kring granen och fiskade i 

fiskdamm. Vi berättade om 

gamla julminnen. En mycket 

trevlig kväll som avslutades 

med kaffe och kaka. 

 

Vid pennan  

LiseLott Johansson 
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Julgransplundring vid tjejträffen i januari 

Fotograf okänd 
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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! 

 Reparationer av brygga A och F kommer att ske under våren. 

 Elreparationer i hallarna 1 och 10 kommer att utföras, likaså 

behöver elcentraler vid parkeringen ses över under året. 

 Två motorstölder har skett under vintern. 

 Dålig betalningsmoral bland medlemmar, dryg 100 st har inte 

betalat i tid, problemet tas upp på vårmötet. 

 Introduktion av 19 nya medlemmar ägde rum den 16 februari. 

 

 

9 

Utdräg ur styrelseprotokoll 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 
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SJÖ SA TTNINGSPERIÖD 

Årets sjösättningsperiod 

startar den 25 april och slu-

tar den 29 maj. 

Vill du sjösätta efter den 29 

maj får du kontakta perso-

nerna som finns på listan 

utanför slipboden och av-

tala en tid som passar dem. 

Om båten ska transporteras 

en längre sträcka på vanliga 

vägar måste du begära till-

stånd 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 Sani-
kan. 
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.  

0705– 26 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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KALENDER FÖ R 2016 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 

 

Sjösättningsperiod: 25 april— 29 maj 2016*  

 

Tjejträffar: 1 gång per månad, kallelse skickas per e-

 post. 

 

Fika för daglediga: 1 tisdag i månaden jan—apr samt okt—dec 

  kl. 15:00, se anslagstavlor. 

 

Valborg: Phontonerna sjunger in våren, grillning vid

 klubbhuset kl. 18:00 

 

Städning av hamn & varv: 14 juni samt 23 aug kl. 17:00 

 

Upptagningsperiod: 19 september—23 oktober 

 

Årsmöte  22 oktober kl. 10:00  

 

Årsfest 22 oktober, kl. 19:00 

 

Nyårsaftonsgrillning: 31 december kl. 12.00 

 

Medlemsmöte :  18 mars 2017 kl. 10:00 samt kl. 19:00 

 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: info.ombk@gmail.com 


