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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

Våren är på ingång och styrelsen planerar för årets arbeten som ska 

göras i hamnen. 

Ny gångbrygga framför första sjöbodraden, vi behöver även lyfta 

framkanten. Kranhydraliken byggs om. 

De som fick anmärkningar på hallarna har jobb att utföra till sista 

maj.  

Vi har fått reda på att efter 1 juli 2017 får inga elinstallationer utfö-

ras av våra elkillar som de gjort på hallänga 1, 7, 8 och 11. Tanken 

var att arbetet skulle fortsätta med Mosebacke och hallänga 10 men 

nu kan vi inte det. Vi utreder hur vi ska kunna fortsätta med arbe-

tet. Styrelsen har även beslutat att en besiktning av alla hallar ska 

göras. Besiktningen kommer att utföras av en oberoende besikt-

ningsman från LF. Följande kommer att kontrolleras: Armaturer, 

kabeldragning samt brandsäkerhet ur ett elsäkerhetsperspektiv. 

Här ingår det som kan kallas sopor och skräp och som hör hemma 

på återvinningen. Hallinnehavarna är ansvariga för elinstallationer 

efter den första dosan i hallen. Jag som ordförande TAR INTE PÅ 

MIG hur hallinnehavarna har det med elsäkerheten i resp. hall. 

Därav besiktningen, men åtgärderna får hallinnehavarna stå för. 

Enligt Elsäkerhetsverket ska installationer utföras av utbildad och 

certifierad firma. Detta gäller alla ideella föreningar efter 1 juli. 

Kontakta styrelsen om du vill ha mer information än den som gavs 

på vårmötet.   Leif Berg 

2017 nr 1 
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 2

-2017 kommer ut i slutet på maj. 

Manusstopp är måndagen den 8 

maj 2017. 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  1-2017 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är måndagen den 8 maj 2017. 

 

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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Med stormsteg är vi på väg mot en ny båtsäsong även om det just idag 

blev ett bakslag med snö och kyla.  

Sjösättningsperioden är mellan den 24 april och till den 28 maj, datum 
för sjösättning, upptagning och vår- och höststädning hittar du på sista 
sidan i Svallvågen eller på vår hemsida www.ombk.nu under Medlems-
information eller i den gula minneslistan som alla medlemmar fått 
hem i sin brevlåda. 
Under hösten och vintern har ett flertal arbeten pågått/pågår och till 

sjösättning kommer vår sjösättningskran att ha genomgått en grundlig 

renovering och uppgradering avseende svängningen av kranen. Nya 

hydralkolvar, hydralslangar, oljetråg och styrning av svängfunktionen 

kommer att monteras i syfte att få bort de problem som varit. Styr-

ningen av detta kommer att flyttas, då den nuvarande placeringen ut-

sätter slipfogdarna för fara. 

Vår mastkran kommer även den att genomgå ett större underhållsar-

bete. Byte av de stagande vajrarna och ett tidigare beslut att byta spe-

let kommer att utföras. Jag vill högljutt påpeka att vår mastkrans max 

vikt inte får överskridas, max vikt är 150 KG . 

Ett annat av de arbeten som tidigare beslutats är en riktning av sjöbo-

darna, sjöbodarna har sjunkit i framkant så att vatten blir kvarstående 

då stuprör sitter i bakkant. I samband med detta arbete kommer gång-

trallen framför den nedre raden att bytas ut då den i mångt är anfrätt 

av tidens tand. Arbetet med sjöbodarna kommer att ske under en 

treårsperiod, årets del är kvarteret närmast slipboden. 

Med hopp om en fin vår och härlig båtsommar! 

 

 

 

Hämnkäpten här ordet 

När vinterväglag råder är det förbjudet att transportera och 
lyfta båtar med klubbensutrustning. 
 
Bakgrunden till denna regel är att undvika skador och skade-
ståndsanspråk mot klubben, om försäkringsbolaget anser att 
klubben brustit i omdöme vid hantering när vinterklimat råder. 
 

Styrelsen  

Regler fo r sjo sä ttning och upptägning äv bä tär 
inom OMBKs omrä de 

Kurt-Lennart 

http://www.ombk.nu
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Fundering 

Jag funderar över allt som 
skrivs i tidningar och vad 
man hör på radio och tv om 
alla utsläpp som sker i våra 
vatten från tvål, schampo 
och krämer av alla de slag. 
Det kommer från renings-
verken och rinner ut i haven 
så fiskar och fåglar får i sig 
alla dessa mikroskopiska 
plastkulor istället för mat! 
 

Man kan inte låta bli att 
undra vad som är farligast 
för miljön—bottenfärger el-
ler alla tvättmedel som ore-
nat går ut i våra vatten från 
båtar och fartyg? 
 

Toaletter ska tömmas i sug-
stationer, disk och dusch-
vatten går ut i haven utan 
någon rening alls. 
 

Ingendera är bra för miljön 
men myndigheterna klarar 
inte av allt, så båtägarna och 
klubbarna får ta smällarna 
med toatömning och spol-
plattor! 
 

I slipboden kommer en bro-
schyr om detta att finnas 
som vår redaktör har skrivit 
ut. Läs den gärna under ditt 
vaktpass. 
 

Vill du veta mer direkt hittar 
du dokumentet här: 
 
Naturskyddsföreningen 
 
  

Minnesänteckningär Vä rmo te 11 märs 2017 

Drygt 70 medlemmar slöt upp till mötet. 

Mötets behöriga utlysande godkändes därefter fastställdes dagord-

ningen enligt kallelsen. 

Rapporter: Ekonomin är fortsatt god och som läget är nu håller bud-

geten. Likvida medel är fortsatt goda. 

Kassören + registeransvarig kommer under våren att arbeta med att få 

till OCR-räkningar för att underlätta hanteringen av betalningar som 

idag är tungarbetat och risk för att missa en betalning är stor. I pro-

jektet ingår också att försöka få till eFakturor för de som är intresse-

rade. Har man inte den funktionen hos banken fortsätter man att be-

tala som vanligt, dock med ett OCR-nummer. OBS! Att klubben kom-

mer att spara stora portokostnader om så många medlemmar som 

möjligt väljer eFaktura. 

Plusgirokontot kommer att sägas upp och klubben kommer endast att 

ha SEB som samarbetspartner med bibehållet bankgironummer. 

Den fasta telefonen i klubbhuset kostar 1800 kr per år och an-

vänds nästan inte alls. Larmet är dock kopplat dit. Lasse J kom-

mer att undersöka om det går att ansluta IP-telefoni till larmet. 

Om allt går som det är tänkt sägs Telia-abonnemanget upp och vi 

övergår till IP-telefoni istället till nästa vinter. Då kommer även 

telefonin i slipboden att ingå i IP-telefonin. 

Hamnen: Byte av hydraliken i sjösättningskranen pågår, ska 

vara klart till sjösättningsperioden startar. 

Mastkranen renoveras, rostiga vajrar byts ut samt byte av spel 

(se Hamnkapten har ordet sid 3). 

Varvet: Elarbeten inom ideella föreningar får av säkerhetsskäl 

inte utföras längre från och med 1 juli. Detta innebär större kost-

nader för klubben. Styrelsen jobbar med frågan och information 

kommer när beslut har tagits. Läs gärna mer på Elsäkerhetsver-

kets hemsida för mer information.  
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Leif Berg                                                           

http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/marint_skrap_rapport.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/marint_skrap_rapport.pdf
http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/nyaregler/
http://www.elsakerhetsverket.se/nya-regler/nyaregler/
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En elbesiktningsman från Länsförsäkringar kommer till OMBK den 

3 maj för att göra stickprovsbesiktningar i första hand på 22 slump-

vis utvalda hallar (kan komma att gälla alla hallar så småningom). 

Det som kommer att kontrolleras är följande: Från första dosan—

armaturer—kablar samt även titta på brandfarligt material. Styrel-

sen vill skriva sig fria från ansvar för eventuella händelser som be-

ror på slarv. 

Protokoll kommer att föras under och efter besiktningen och even-

tuella arbeten som framkommer blir hallinnehavarnas ansvar att 

åtgärda. Observera att besiktningsmannen kommer att kontrollera 

att hallarna inte används till något annat än det som står i avtalet 

som är skrivet mellan hallinnehavaren och OMBK. 

Med tanke på den nya lagen kan det vara klokt att åtgärda eventu-

ella elinstallationer på ett fackmannamässigt sätt medan det går i 

klubbens regi. 

Vaktlistan: Kommer att distribueras i god till det nya schemat 

startar. VIKTIGT: Meddela hamnkapten om du byter vaktskift! 

Detta för att förhindra att du blir onödigt debiterad för uteblivet 

pass! 

Hjärtstartare: Är beställd och beräknas levereras under vecka 11. 

Kommer att monteras i slipboden. Önskemål om utbildningstill-

fällen framfördes. Detta kommer att äga rum en lördag under sjö-

sättningsperioden. På städkvällarna kommer det även finnas möj-

lighet för visning av densamma. 

Vid pennan 

Marianne Levander 
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forts minneänteckningär  
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DagensBåtliv.se 

Nu är det ju snart dags 
att börja vårrustningen. 
Nedan hittar du en länk 
som handlar om båt-
vård: 
 
Se mer information 
här: 
http://
www.dagensbatliv.se/
batvard  

Reflektioner efter 2017 ä rs ävgiftsutskick 

Det är ganska mycket arbete förknippat med att göra aviseringarna av av-
gifterna till vår klubb (470 st).  
 
Jag skall här försöka förklara hur vi gör i dag och vilken målsättningen är 
för 2018 års avisering. Efter att hamnkaptenen fördelat nyttigheterna i 
klubben skapar jag ett faktureringsunderlag som kontrolleras, mycket 
noggrant, av flera styrelseledamöter därefter: 
 
1. Skrivs inbetalningskorten ut och sorteras i högar på postadress.  
2. Medlemmar bosatta inom Oxelösund får sina inbetalningskort ut-

burna av medlemmar som på detta sätt får motion samtidigt som 
klubben sparar portokostnader.  

3. Medlemmar utanför kommunen får inbetalningskort via Postnord.  
4. En dryg vecka efter utdelningen skickar vi ut e-post och SMS som talar 

om att inbetalningskorten är utdelade.  
 
 Det var som vanligt ett antal medlemmar som inte fått inbetalnings-

kort, vilket var enkelt att rätta till via ett mejl med kopia på inbetal-
ningskortet.  

 Den som glömt meddela klubben sin nya postadress fick brevet leve-
rerat till senast kända postadress.  

 De medlemmar som har, för klubben, okänd portkod fick då sitt inbe-
talningskort levererat med postnord vilket gav extraarbete tillsam-
mans med betalt porto. 

 Efter förfallodatum startar ett ganska tidskrävande arbete med att 
pricka av gjorda betalningar. Allt detta arbete görs via Båtunionens 
Medlemsregister (SBU) och som är till mycket stor hjälp och nytta. 

 
Efter att ha firat jul började jag fundera på om vi kanske kunde göra på 
något smartare sätt för att fakturera medlemmarna. Jag blev kontaktad av 
Anders Sakariassen, Brandholmens Båtklubb, som tillika är deras kassör 
och SKBF:s IT-ansvarige.  
De hade haft likartade funderingar i hans hemmaklubb för två år sedan 
och beslutade då att gå över till fakturering via OCR-nummer (Optical Cha-
racter Recognition) och utskick av fakturaunderlag via e-post. Deras erfa-
renhet av denna omläggning var god, de som inte ville eller hade tillgång 
till e-post, hanterades som innan via pappersfakturor. Jag har tittat lite på 
statistik och funnit att över 80 % av landets innevånare har tillgång till in-
ternet. I OMBK är det 89 % av medlemmarna som har anmält en e-
postadress. 
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Göran Johansson 

V ordförande 

Från och med 1 april 2017 kommer klubben därför att sköta all fak-
turering med refererande till OCR-nummer. En nackdel med detta 
är att Båtunionens system saknar utskrifter på plusgiroblanketter 
och fakturan kommer därför att komma på ”vanligt” fakturapap-
per. Det som förändras är att du som inte använder internetbetal-
ning måste nu själv fylla i en inbetalningsblankett (PG eller BG) 
med fakturans OCR-nummer vid betalningen. Den stora fördelen 
med OCR-referenser är att kassören snabbt och enkelt kan bokföra 
gjorda inbetalningar.  
 
Vid mina kontakter med SBU fick jag veta att ett arbete med att 
införa eFaktura pågår. Jag har fått löfte om att medverka vid 
uttestandet av denna funktion och ser fram emot detta arbete.  
 
eFaktura innebär att räkningen hamnar direkt hos din Internet-
bank där Du bara behöver godkänna betalningen. Alla nödvändiga 
data såsom namn, OCR-nr med mera är då redan ifyllt. 
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Forts frä n sid 6  

 
Exempel OCR-NR 
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TISDAGSFIKA 

Vi startar upp med tisdags-

fika för daglediga igen och 

följande dagar träffas vi i 

klubbhuset kl. 15:00: 

 14 mars 2017 

 11 april 

Har du några filmer, bilder 

eller annat som du vill visa 

eller prata om ta med det! 

Hälsningar 

Stig och Margareta 

 

HJÄ RTSTÄRTÄRE i Slipboden 

OMBK har nu införskaffat en Hjärtstartare till klubben. Den kommer att 

monteras någon gång under de närmaste veckorna i slipboden/

vaktboden. Den finns där för alla som kan tänkas behöva använda den. Vi 

har även köpt till en modul för barn. 

 

Du behöver en tagg för att komma in i slipboden. Har du ingen sådan kan 

du kvittera ut en tagg, genom att kontakta någon i styrelsen, mot en 

mindre deposition. Lämpligen på en måndag när det är styrelsemöte. 

 

Hjärtstartaren är självinstruerande – men om du känner att du vill veta 

mer kommer det att finnas möjlighet att se hur den fungerar under städ-

kvällarna samt även på tisdagarna när det är ”Fika för daglediga”. 

 

Ett annat förslag är att gå ut på nätet och skaffa information, exempelvis 

på Youtube där det finns bra filmer för att se hur de fungerar.  

 

Återigen - hjärtstartaren är i princip självgående och det är omöjligt att 

göra fel!  

Per-Åke Sunnefors 
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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! 

Kursen har blivit en stor succé, det är 16 deltagare och en tredje-

del är kvinnor! Yngste deltagaren är 22 år och äldste 60 år, så 

det är en god spridning! 

Varje tisdag i nio veckor pågår kursen och den 3 maj är det exa-

men. Det kommer även att ingå nattlektioner för alla deltagare, 

den måste dock delas upp i tre omgångar beroende på antalet 

deltagare! 

 

Sten Östensson 
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Nävigätionskursen ä r nu igä ng 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

Pinglan i dimma 
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SJÖSÄTTNINGSPERIOD 

Årets upptagningsperiod startar 

den 19 september och slutar 

den 23 oktober. 

Vill du ta upp din båt efter den 

24 oktober får du kontakta per-

sonerna som finns på listan 

utanför slipboden och avtala  

en tid som passar dem. 

Ska båten 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 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 

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 
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Grillning vid klubbhuset 

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: 24 april—28 maj*  

 

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

 post. Planerade datum för våren: 15 mars, 

 19 apr samt 17 maj 

 

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

  kl. 15:00, se sid 8 samt anslagstavlor. 

 

Valborg: Phontonerna sjunger in våren, grillning vid

 klubbhuset kl. 18:00 

 

Städning av hamn & varv: 13 juni samt 22 aug kl. 17:00 

 

Upptagningsperiod: 18 september—22 oktober* 

 

Årsmöte  21 oktober kl. 10:00  

 

Årsfest 21 oktober, kl. 19:00 

 

Nyårsafton grillning: 31 december kl. 12.00 

 

 

 

* Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: info.ombk@gmail.com 

Varmt välkommen att fira in våren tillsammans med Phontonerna och dina klubb-

kamrater med att grilla något gott vid klubbhuset 

SÖNDAGEN DEN 30 APRIL KL 19:00 

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

med oss. Klubben håller som vanligt med nytända grillar. 

Varmt välkommen! 

Stig Lidéhn 

KÄLENDER FO R 2017 


