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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Äntligen har det blivit varmt och skönt, jag sitter vid stugan, det är 

14° i luften och 6° i vattnet, men i solen och lä är det sommartempe-

ratur.  
 

Under den kalla våren har det hänt mycket på vårt varv. Tack vare 

mycket duktiga och arbetsvilliga medlemmar är slipboden klar med 

diskho och bänk. Man kan även tvätta händerna i Porta Potti-

tömningsdelen. Belysning och kabelarbete pågår, skåpet i hamnen 

ska ersättas och nya kablar ska läggas. Färg och olja är inköpt till 

arbetet som ska göras på hallportarna. 

Kommunen har ålagt oss att betala en avgift på 4 000 kr vilket vi 

protesterar mot, men de ska ha pengarna för att de kontrollerar 

hamnen och papper som vi skickar till miljökontoret.  
 

Analys av prover till bottentvätten kostar drygt 1 600 kr per år. När 

vi fick resultatet av analysen visade det sig att en del bottenfärger 

bytt recept, det renade vattnet har fel värden i och med detta. Efter 

tips från leverantören har vi nu bytt några filter till en kostnad av  

4 600 kr och hoppas nu att det blir rätt i höst när tvättningen kom-

mer igång ordentligt. Det kostar att vara miljömedveten! 

 

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

Levander, redaktör. Svallvågen nr 3

-2016 kommer ut i slutet på sep-

tember. Manusstopp är måndagen 

den 12 sep 2016. Artiklar, annon-

ser och övrigt material som önskas 

bli införda i Svallvågen skickas till 

OMBK,  

Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-

lösund 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  2-2016 

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 12 sep 2016. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 

info.ombk@gmail.com 
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Leif Berg                                                          

Åter är båtsäsongen igång, alltfler båtar kommer i vattnet, tryggt skyd-

dade av hamnvakterna, håll koll på när du skall gå vakt och kontakta i 

god tid den du delar vakten med.  

 

Några dagar i maj hade vi fantastiskt väder med en värme som med 

råge slog länder som Spanien, en värme som gav hopp om en lång och 

skön sommar.  

Under sommaren har alla hallnyttjare arbeten att utföra i sina hallar. 

Vad det är för arbete kan läsas på anslagstavlan vid slipboden och som 

meddelats tidigare är dessa arbeten ett måste och de som ej utfört 

detta till augustis slut kommer att debiteras kostnaden för att extern 

entreprenör utför arbetena. 

 

Både slipboden och Porta Potti-tömningen har nu tvättho med varmt 

och kallt vatten vilket ger möjlighet till handtvätt. Till 

sist, pensel och färgtvätt får INTE ske i slipboden 

eller Porta Potti-tömningen! 

 

Ha en skön sommar! 

 

Hämnkäpten här ordet 

Bernt Andersson 

forts Ordförande har ordet. 

Nu till det dumma tilltaget att någon tömt spillolja i en tank som 

stod på spolplattan med bottenslam och smutsvatten från hösten 

när plattan och tvätten gjordes rena för vintern. 
 

Tanken skulle tappas när tvätten kom igång, men nu går det 

inte, istället får allt köras till destruktion vilket blir mycket dy-

rare för oss. En annan tråkig händelse: någon har bytt olja och 

ställt hinken hos en båtgranne vilket är mycket dåligt.  

När alla båtar är i sjön flyttas sopcontainern till yttersta platsen 

vid bommen. Funderingar finns om det är befogat att ha kvar 

containern eftersom så många inte kan källsortera! Det är endast 

hushållssopor som får kastas där, istället hittar vi mängder av 

färgburkar, penslar, roller och ölburkar, etc. På senaste SKBF-

mötet fick vi höra att vi är rätt unika som har container kvar i 

hamnen… 

Med hopp om en skön och lång båtsommar 

  

! 
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EGNA SJÖKORT! 

Vad spännande, såg ni i 
senaste numret av Båtliv 
att man kan göra sina 
egna sjökort, om man har 
rätt utrustning förstås? 
 
Se mer information här: 
http://www.batliv.se/wp-
content/uploads/2016/05/
Digitala-sj%C3%B6kort-
djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-
16.pdf 

Vä gbom till värvsomrä det 

Bakgrunden till vägbommens tillkomst var att försöka minska stölderna inom 

klubbens område. Som vanligt när vi genomför förändringar inom OMBK:s 

verksamhet försöker vi att göra detta till lägsta möjliga kostnad. Det föll på 

min lott att konstruera ett passagesystem med tillhörande vägbom. Jag har 

försökt att konstruera styrningen av vägbommen på ett professionellt sätt 

med signalgivare och stoppljus. Systemet är försett med avkänningsslingor i 

vägbanan som blockerar systemet när ett järnföremål befinner sig inom bom-

mens arbetsområde. Detta för att undvika att bommen hamnar i t.ex. din bil-

dörr. 

Tyvärr har jag och flera med mig, konstaterat att en del medlemmar högakt-

ningsfullt skiter i att göra som det står i instruktionen bakom hamnkaptenens 

rygg. Om Du inte förstår instruktionen kan Du kanske prata med en klubbkam-

rat och få hjälp.  

Det är aldrig tillåtet att passera när den gula varningslampan 
blinkar! 
 
Söndagen den 10 april blev hamnkapten Bernt uppringd av att någon som inte 

kunde passera vägbommen. Bernt lovar att omgående komma ner och hjälpa 

den nödställde. När Bernt kommer ner efter en liten stund, har den som på-

kallat hjälp redan passerat och försvunnit. Att inte meddela sig när problemet 

är löst eller vänta kvar till den påkallade anländer tycker jag tyder på mycket 

dålig stil! 

Eftersom OMBK är en ideell förening där vi tillsammans försöker göra det 

bästa för oss medlemmar och med lite krav på dig som medlem. Kan Du inte 

ställa upp på våra krav och regler finns det ju alltid alternativa leverantörer, 

ofta till en högre kostnad, att vända sig till. Valet  är ditt!  

 

4 Nyhetsrubrik pä  insidän 

Göran Johans-
Konstruktör av passagesystemet  
för vägbommen 

Foto: Göran Johansson 

http://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/05/Digitala-sj%C3%B6kort-djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-16.pdf
http://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/05/Digitala-sj%C3%B6kort-djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-16.pdf
http://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/05/Digitala-sj%C3%B6kort-djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-16.pdf
http://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/05/Digitala-sj%C3%B6kort-djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-16.pdf
http://www.batliv.se/wp-content/uploads/2016/05/Digitala-sj%C3%B6kort-djupkurvor-B%C3%A5tliv-3-16.pdf
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TISDAGEN DEN 14 JUNI KL 17:00  
Möts vi för att snygga upp vårt varvsområde! Ta gärna med egna verk-
tyg. Efter väl utfört arbete bjuder klubben på smörgåsar och dryck!  

Har du upptäckt vår nya fina uteplats utanför slipboden? 

Varför inte packa en picknickkorg och njuta av vår fina hamn och utsikten 

med en fika eller något gott att äta när du inte har tid att åka ut på sjön.   

Kurt-Lennart Karlsson, vår vice hamnkapten, har rustat upp platsen så att den 

har blivit i toppskick! Tack snälla Eva Adolfsen för att du trollade fram den åt 

oss! 

Marianne Levander 

Vilka sommarkänslor man får nu när värmen är på besök redan i början av maj.  

Det är dags att fylla båten med bra-ha-saker inför sommaren och det som aldrig 

får fallera är så klart att ha med bra sommarläsning. 

Här kommer lite tips på böcker som du kanske inte läst eller som kan vara värda 

att läsa igen: 

 Öppnas i händelse av min död, av Liane Moriaty (spänningsroman) 

 Italienska skor samt Svenska gummistövlar, av Henning Mankell (romaner) 

 Handbok för städerskor , av Lucia Berlin (noveller) 

 Om du vill, av Helle Helle (roman) 

 Det hänger en ängel ensam i skogen, av Samuel Björk (thriller) 

 Jordstorm, av Mons Kallentoft (deckare) 

 Monstret i natten, av Mats Strandberg (barnbok) 

 

Marianne Levander 
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Ny fävoritpläts vid bryggsegling? 

Boktips info r sommären 

STÄDKVÄLL!!!!! 
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SOMMAR OCH SOL 

Snart är sommaren här och 

förhoppningsvis får vi just 

en sådan varm och skön 

sommar som vi längtat 

efter! 

Har du något planerat re-

dan nu? Ska ni göra något 

utöver det vanliga? Kan du 

inte skriva ner vad ni/du 

gjort under sommar och 

skicka in ett bidrag till Svall-

vågen till deadline den 12 

september 2016? 

Hälsningar 

Marianne 

 

Tjejträ ffen den 20 äpril 

Vid tjejträffen den 20 april spelade vi på hästar. Det var full fart 

från början till slut! 

Vid pennan och foto 

LiseLotte Johansson 
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Det gäller att mana på sin häst 

Ingbritt kör med hjälp av två tärningar 
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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! 

 Arbetet i hamnen fortgår enligt planerna: El-centralen, elar-

bete vid hallänga 1, reparationer av tak hallänga 2, trädfäll-

ning, m.m. 

 De nya avtalen är klara för underskrift och ligger i bokstavs-

ordning i slipboden. Medlemmen skriver under båda avtalen, 

tar med det egna avtalet hem och det andra underskrivna av-

talet lämnas i brevlådan vid klubbhuset. Lämpligen sker detta 

vid ditt vakttillfället. 

 Färg till hallarna kommer att finnas från och med vecka 18. 

 

 

 

7 

Utdräg ur styrelseprotokoll 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 
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SJÖSÄTTNINGSPERIOD 

Årets sjösättningsperiod startar 

den 25 april och slutar den 29 

maj. 

Vill du sjösätta efter den 29 maj 

får du kontakta personerna 

som finns på listan utanför slip-

boden och avtala  en tid som 

passar dem. 

Om båten ska 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 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  
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 

§ 15 KLUBBENS EMBLEM, § 15.1 STANDERT 

 Klubbens standert är entungad, vit med grön kant och med bokstäverna OMBK i grönt. 
 Medlem bör tillse att hissad standert är hel och ren. Visst vore det trevligt om alla båtar 
 har standert hissat på sin båt när den ligger i vår fina hamn! 
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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 


