
SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 2, 2011 

Ordförande har ordet 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

När jag skriver detta så är det ännu högsommar och 
varmt i vattnet. 
Men det är ändå lite surt när jag ser vår fina hamn 
med många tomma bryggplatser som ej har blivit 
med båt.  
Det finns i stadgarna att det ska anmälas till hamn-
kapten om man inte ska sjösätta sin båt, för gör man 
det så kan platsen hyras ut till annan medlem.  
Vi har även haft ovanligt många som ej har betalt av-
gifterna i tid, den sista kom in i mitten på juli! 
 
Vi i styrelsen kommer att arbeta för en ändring av 
verksamhetsåret och informerar mer om det på höst-
mötet, bl a för att få in avgifterna i tid samt för att 
båtplatserna ska vara fyllda.  
 
Peppar, peppar men vi har klarat oss från påhälsning 
för att vi har vakthållning. Runt omkring oss har stöl-
der av diverse slag skett, det har polisen informerat 
om under sommaren.  

Vi har haft en grupp som jobbat med spolplats-
projektet under sommaren och de ska ha  
Ett Stort Tack!  
 
Vi fyller även 90 år september 2012 och undrar 
om vi kan få in förslag till hur det ska firas. 
 
Hälsningar Leif. 

Hjulångaren Erik Nordevall II på be-
sök i Oxelösunds fiskehamn. 

Foto Nisse Levin 



Svallvågen nr 2,  2011 

2 

Ordförande har ordet 1 

Aktiviteter 2 

Båthallarna 3 

Ändra i medlemsregistret! 3 

Hamnkapten har ordet 4,5 

Med roddbåt till Trosa 6 

Höstfest 2011 7 

Köp klubbtröjor  8 

Städkvällarna 9 

Valborg med Phontonerna 9 

SKBF:s årsmöte 9 

Skadegörelse på jollar 10 

Information 10 

Dagträffar 5 

Hyr klubbhuset 8 

Manusstopp 10 

SVALLVÅGEN 
 

 Redaktionen består av: 
 Dan Karlsson, sekreterare,  

Rolf Zetterström, medarbetare 
Nils-Göran Levin, redaktör 

Svallvågen nr 3, 2011 nr 3, 2011 nr 3, 2011 nr 3, 2011 kommer ut i december. 
Manusstopp är onsdagen den 16 novemberonsdagen den 16 novemberonsdagen den 16 novemberonsdagen den 16 november 2011. 2011. 2011. 2011.  

Artiklar, annonser och övrigt material som önskas bli införda i 
Svallvågen skickas till OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 
OxelösundOxelösundOxelösundOxelösund eller e-postas till info.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.com. Ange gärna 
”Svallvågen” i ärenderutan. Materialet kan också läggas i 
brevlådanbrevlådanbrevlådanbrevlådan 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 redigeras. Vi för-
behåller oss rätten att välja ut vilket material som skall publi-
ceras. Insänt material återsänds ej om inte annat är överens-  
kommet.  

I det här numret bl.a.: 

        Aktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBK    
 
Uppdragningsperiod: 17 sep.-16 okt. 
Höstmöte:   1 oktober kl. 10.00 
Höstfest:                                22 oktober kl. 18.30 
Årsmöte:   Lör. 3 mar. 2012 kl. 10.00 
90-årsfest:   Meddelas senare 

          OMBK:s ombud: Rolf Zetterström tel. 36119 

Gräsandunge                 Foto: Nisse Levin 
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Båtnamn:                     VHF anrop: 

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:      

Vikt:          kg, Försäkrings-nr: 

Försäkringsbolag: 

Övrigt:  

Har du fått ändrade förhållanden? 

Har du fått ny adress eller e-postadress,  nytt telefonnummer eller mobilnummer, 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 ändra-
de 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 sådant som händer i klubben 
mellan de ordinarie postutskicken. 
Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till Oxelösunds Motorbåts-
klubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxelösund eller lägg den på klubbhusets brevlåda.  Du kan  
även gå in på hemsidan ombk.nu och fylla i ändringsanmälan eller maila till info.ombk@telia.com 

               Välkommen med din ändring!  

                 

                                                                 Hallinnehavare! 

 

     Sommaren har varit varm och skön för oss alla hoppas 
     jag. Även växtligheten har uppenbarligen trivs och frodats 
     framför våra halldörrar! Jag uppmanar er alla att kolla och 
     rensa om det behövs så att vi i styrelsen slipper agera  
                                                       poliser. Tack på förhand för er medverkan.                         
           Anders Lind 

           Hallansvarig 

 ”Menar du att du stod modell för honom spritt  
    språngande naken?” 

          ”Lugn bara pappa, det var 23 grader varmt i ateljén.” 

  
 En pessimist är en människa som    

   två onda ting väljer båda.  
                         Victor de Kowa  
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 
 
 
 
 
 
 
Vart tog den sköna sommaren vägen? 
 
Vinterförvaring. Nu har vi kommit till den tid-
punkt på året, där vi måste börja planera för vinter-
förvaringen av våra kära farkoster. Intresset från 
medlemmarna att få tillgång till en vinterförva-
ringsplats har ökat så pass mycket att vi måste ska-
pa en kölista till dessa. I dagsläget är kön till dessa 
platser längre än antalet lediga platser. Jag hoppas 
att Du som inte skall använda din vinterförvarings-
plats snarast meddelar mig så att platsen kan lånas 
ut till köande medlem. 

Märkning. Du som ännu inte ”hunnit” märka din 
upptagningsvagn/båtvagga uppmanas att göra detta 

snarast. Jag tycker att det är självklart att med-
lemmarna skall ha möjligheten att sommarförvara 
sina båttrailers på uppläggningsområdet. Det 
enda klubben kräver är att utrustningen är tydligt 
märkt. Om Du tittar på fotot ”Joakims vagn” ser 
Du ett bra exempel på tydlig märkning. 
 
Båtbyte/avyttring. Till dig som kanske byter 
eller avyttrar din båt till 2012 vill jag sända en 
vädjan. För att kunna erbjuda köande medlemmar 
en båtplats vill jag veta dina planer i så god tid 
som möjligt, gärna redan i dag. Utdelning av 
bryggplatser beräknas starta i januari månad 2012 
för att vi skall vara steget före Promarina med 
våra erbjudanden. 
 
Registret. Som registeransvarig kan jag inte låta 
bli att påtala hur viktigt det är att meddela klub-
ben när Du får ändrade uppgifter. När vi gör ut-
skick via mejl händer ganska ofta att skickat mejl 
kommer i retur p.g.a. okänd adressat eller att 
brevlådan är full. När detta inträffar plockar vi 
bort dessa mejladresser ur klubbens register.  
Du som saknar mejl från klubben kan enkelt 
skicka ett mejl till info.ombk@telia.com eller via 
hemsidan http://www.ombk.nu/page8.html  och 
anmäla ändringar. Genom att meddela klubben 
din mejladress får Du snabbare information om 
klubbens verksamhet plus att Du förenklar för 
klubbens funktionärer att få kontakt med med-
lemmarna. 
 
Spolplatta-projektet.  När Du läser detta är för-
hoppningsvis anläggningen klar och kanske redan 

(Forts. på sidan 5) 

Joakims vagn                                   Foto: Göran Johansson 

Hamnkapten har ordet 
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Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

i drift. Att det blev lite sent beror på att Oxelösunds 
Kommun var sena med att meddela erforderliga till-
stånd, vilket innebar att vi blev sena med att begära 
in offerter för gjutning av spolplatta. Detta innebar 
att byggarna redan var fulltecknade under somma-
ren.  
När så småningom Byggmästarna AB berättade att 
de kunde gjuta en spolplatta vecka 36 var vi redan 
inne i juli månad. Nu blev det lite ”brådis” att handla 
upp det material som behövde. Upphandlingen gäll-
de elmaterial för utbyggnad av elcentral, betong-
brunnar för sedimenthantering, reningsanläggning, 
gallerdurk till spolplatta och grävmaskin med en bra 
maskinist.  
Vi har valt att i möjligaste mån göra arbetet med 
hjälp av klubbmedlemmar i syfte att hålla kostnader-
na nere. På bilden ”Utbyggnad av elcentral” ser Du 
”Nanne” Johansson och Roland Svensson i full ak-
tion. 

Övriga medlemmar som varit engagerade i arbetena 
har varit: Karl-Gustav Johansson, Bernt Andersson, 

(Forts. från sidan 4) Stefan Larsson, Leif Berg, Jan Karlsson och  
Göran Johansson.  
Eftersom klubben, via Länsstyrelsen, ansökt och 
beviljats ett LOVA-bidrag så kommer halva kost-
naden för anläggningen att betalas via LOVA-
bidraget. Kravet från Länsstyrelsen är att anlägg-
ningen skall vara öppen för alla båtägare som vill 
tvätta sin båtar på ett miljövänligt sätt. Detta inne-
bär att anläggningen kommer att vara öppen från 
tidig höst till dess att sommarvattnet stängs av.  
 
För att få tillgång till anläggningen kommer en 
betalautomat, som endast klarar av betalning med 
Visa eller MasterCard kort, att anslutas.  
När jag skriver dessa rader i slutet på augusti är 
tidplanen: v.36 gjutning av spolplatta, v.37 be-
tongen skall härda plus att vi skall tillverka två 
ramper till spolplattan, v.37 planeras ett besök i 
Göteborg för leveransbesiktning av reningsanlägg-
ningen som är inhyst i en 20 fots standardcontai-
ner.  
 
Vecka 38 är det planerat att reningsanläggningen 
anländer till oss med hjälp av en containerbil och 
lyfts då på plats. När detta är gjort kommer leve-
rantören till oss och startar upp anläggningen.  
Låt oss därför hoppas på att anläggningen är i  
drift v.39. 
 

 
 

Utbyggnad av elcentral     Foto: Göran Johansson 

        

              Dagträffar 

 
De trevliga och efterfrågade träffarna för dag- 
lediga fortsätter även i höst. Besked om datum  
och tid  kommer på mail under hösten.  
Före sjösättningen den 19 april var vi tvek- 
samma  till träffen men då kom det 62 st.  
Vi hoppas på många deltagare även fortsätt- 
ningsvis.     

     Sig Lidéhn 
     Klubbmästare 

Gott fikabröd              Foto: Marianne Levander 
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Med roddbåt till Trosa 
 
Nedanstående semesterberättelse är skriven 
av min pappa Gusten. 
Pappa var 18 år och hans bror Martin 14 år. 
De hade en liten träbåt med 2 par åror. Tältet 
var nog bara hopsydda mjölsäckar, som min 
farmor gjort, tror jag. Första kvällsmaten var 
kall mannagrynsgröt. 
 

Pappa hette då Gusten Andersson. Senare 
bytte han namn till Aggefors och hans bror 
Martin bytte till Bojstrand. 
 

Vi barn tycker att det är en bedrift att ro Trosa 
t.o.r och dessutom inte ha så fin utrustning 
som vi har nu. Förmodligen hade de ett foto-
genkök att koka kaffe på och så tjuvfiskade 
de säkert för att få mat. 
 

Det finns en liknande berättelse från 1935, då 
de tog sig över Bråviken. Den kan kanske 
komma med en annan gång. 
       Carin Josefsson 
 

  

SEMESTER 1934 
 
Måndagen den 18 juni: 
På förmiddagen, då vi packade, var vädret fint. 
Solen sken. Det blåste bara lite hårt. Vid middags-
tiden började det mulna något. När vi for, vid 4-5 
tiden, kom det några lättare skurar. Kl 7 em. hade 
vi i alla fall tältet rest på Broken. Vinden hade 
mojnat betydligt. Senare åt vi kväll (manna) varef-
ter vi drog oss lite samt kojade. 
 
Tisdagen den 19 juni: 
Varmt och vackert väder hela dagen. Vi startade 
från Broken vid 10-tiden på fm. Rastade för mid-
dan på en liten holme utanför Sackholmen. Färden 
fortsattes genom Stendörren och ut på Tvären. Fi-
kade på Ringsö. Vidare genom Säfsundet och till 
Storholmen där vi gjorde halt för natten. 
 
Onsdagen den 20 juni: 
På morron var det mulet och regnade så smått, 
varför vi låg kvar på Storholmen till kl 1 em. Då 
var det lite ljusare. När vi hade rott ett tag blev det 
nästan klart, för att, när vi åt på en holme intill 
Jutskär, åter svartna till och regna över Yttre 
Hållsfjärden. Bra gropigt var det också. Frampå 
kvällen klarnade det och blev tjusigt väder.         

Vi ligger på Bokö. Vacker udde och bra cam-
pingplats. Köpte mjölk i en gård där. Snart kom-
mer T R O S A. 
 
Torsdag den 21 juni: 
Tidigt på morgonen sken solen och det var vack-
ert. Längre fram på dagen mulnade det och solen 
tittade bara ibland, för någon stund, fram emel-
lan molnen. Vinden blåste ifrån land. Vi startade 
från Bokö vid 9-tiden fm. och var efter ca 6 
kvart i Trosa där vi handlade och tittade på sta-
den samt skickade kort. Väldigt vackert fram 
genom Hänösundet och innanför Öbolandet in 
till ”Världens ände”. Vid 3-4-taget em vände vi 
stäven hemåt och rodde över Yttre Hållsfjärden 
och fram till en holme som heter Kockelskär där 
nattläger slogs. Hållsfjärden var nu också rätt 
gropig. Beräknad roddtid från Trosa tills lägret 
slogs  2-2 ½ timmar. Godnatt! 
 
Fredagen den 22 juni: 
Vi startade från Kockelskär ½ 10 fm. Rodde till 
½  11, då vi rastade en 20 min på Trigöta. Var 
framme i Säfsundet 20 min i 12. Efter ett kort 
uppehåll där rodde vi sedan i 20 min för att då ta 
middagsrast på Lindholmen. 5 min i 2 em. rodde 
vi därifrån. Fikrast 4.15 em. på Runskär. Gasade 
igen 5.20 em. Från Yxskär 8.20 em. för att vara 
hemma igen strax efter 10 em. Beräknad roddtid 
från Trosa och hem ca 10-11 timmar.  
 
Vi hade mot och sida mot, sida med från Sack-
holmen. Fint till på kvällen. Regn på Örsbaken 
och hem. Det blev väl lång bit att ro på en dag. 
Man var trött och ur humör sista biten, ty samti-
digt som det började regna kom skymningen 
också. Men saken var den att vi ville om möjligt 
vara hemma till lördan. Det är nämligen Mid-
sommarafton då och vi väntade stockholmare 
som skulle komma hem och semestra.  
 
Regnet upphörde inte förrän på lördag fm. Men 
då sken det upp för att bli en strålande och alla 
tiders Midsommarhelg. Min andra semester-
vecka var vi med stockholmarna ute på sjön var-
enda dag (mest hölls vi på Björnudden). Det var 
också en strålande vecka vad vädret beträffar. 
Mycket skojigt hade vi också tillsammans. 
 

                  Gusten och Martin 
 



Svallvågen nr 2,  2011 

7 

    
    Italiensk aftonItaliensk aftonItaliensk aftonItaliensk afton    

 
Höstfest i klubbhuset 

Lördagen den 22 oktober kl 18.30 
 
Underhållning och allsång tillsammans 

med B&B med Tillbehör 
 

  Pris: 160 kr/person 
 

Detta ingår: Välkomstdrink,  
italiensk buffé, kaffe och kaka 

 
Drycker i övrigt tar du med dig själv 

 
Anmäl dig till Mervi Granqvist tel. 33880 

senast måndagen den 10 oktober 
 
      Benvenuto / Välkommen 

 
   Aktivitetskommittén 
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Köp klubbtröjor 

 Köp OMBK´s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna  finns i storlekar-
na S, M, L, XL, XXL. och är grå till färgen, av T-shirtmodell med vårt klubb-
märke. De håller en bra kvalitet . Priset är 60 kr/st60 kr/st60 kr/st60 kr/st. Tröjan finns att köpa 
genom vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson Bernhard Gustafsson Bernhard Gustafsson Bernhard Gustafsson tel. 362  91 362  91 362  91 362  91  el.  
0705070507050705––––    26 62 9126 62 9126 62 9126 62 91. Han säljer även vimplar och dekaler. 

 
 

Såsom medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset för  
olika sammankomster. Klubbhuset inrymmer 64 sittplatser vid or-
dinarie bord. Det finns extrabord och stolar att ställa upp så att 

ett 80-tal gäster kan få sittplats. 
 

Att hyra klubbhuset för ett evenemang kostar 1000 kr/dygn. 
 

Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta  den ansvarige som har 
hand om bokningarna.  

Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-130459 

HYR KLUBBHUSET! 
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Valborgsmässoafton 

Som traditionen numera bjuder blev det underhåll-
ning av OMBK:s manskör Phontonerna på val-
borgsmässoaftonen. 
Trots att körledaren Bo Olsson tyvärr var sjuk 
lyckades kören få ihop stämmorna till en trevlig 
sångstund med både traditionella vårsånger, så-
som ”Sköna Maj” (min favorit) och andra låtar 
som t.ex. Robban Brobergs ”Båtlåt”. 

Ett 50-tal personer, medlemmar med medföljande 
släktingar och vänner, hade mött upp för att lyssna 
och fira våren med ett fyrfaldigt leve. 
Janne och Stickan höll grillarna varma så att den 
som ville kunde grilla och sedan avnjuta detta till-
sammans med dryck i klubbhuset. En mycket 
trevlig kväll. 

               Nisse Levin 

Glada sångare    Foto: Christoffer Levin 

Valborgspublik    Foto: Christoffer Levin 

Städkvällarna  
Hamnkaptenen, Göran Johansson, hade som van-
ligt kallat medlemmarna till två städdagar, en i 
maj och en i augusti. 
Glädjande nog så ser vi ett ökande antal som vill 
hjälpa till, i år mellan 45 och 60 stycken vid varje 
tillfälle.  

Det är en hel del att göra som att, se bilden, få un-
dan gammal bryggkätting som våra duktiga dyka-
re och andra tidigare sett till att byta. Vidare klip-
pa gräs, röja sly, fälla träd, rensa ogräs och takrän-
nor vid klubbhuset, jämna till ojämnheter i vägar-
na, måla, utföra vissa el– och hydraularbeten 
samt, inte minst, att forsla bort allt skräp som vi 
medlemmar har ”glömt bort” att ta med oss. 
Den som kör traktorn har fullt upp att serva alla 
som vill ha hjälp. 

Efter ett par timmars jobb blev det goda mackor, 
fika och dryck som Marianne med medhjälpare 
hade fixat och serverade. 

               Nisse Levin 

Släpande på kätting              Foto: Christoffer Levin 

Instruktioner och bomreparation       Foto: Christoffer Levin 

SKBFs årsmöte 
 

SKBF, Sörmlandskustens Båtförbund, håller sitt 
årsmöte i vårt klubbhus lördagen den 12 novem-
ber. 
OMBK:s styrelse är kallad att närvara på detta 
möte. 

 I söndagsskolan hade man bett om vackert 
  väder till avslutningen men ändå blev det   

         regn. Pelle suckade uppgivet och sa: 
         ”Det var väl nån bonde som hann före.” 

  

 Odd spelar popmusik för sin morfar och 
  säger drömskt: 

         ”Har du nånsin hört nåt liknande morfar.” 
         ”Ja, det har jag faktiskt. Det var när bryg- 
         garbilen krockade med en fullastad 
         grisbil.” 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
Motorbåtsvägen 10Motorbåtsvägen 10Motorbåtsvägen 10Motorbåtsvägen 10    
613 35 OXELÖSUND613 35 OXELÖSUND613 35 OXELÖSUND613 35 OXELÖSUND    
Tel: 0155-304 59 

E-post: info.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.cominfo.ombk@telia.com 
Hemsida: www.ombk.nuwww.ombk.nuwww.ombk.nuwww.ombk.nu 

Internet 

Du som har tillgång till Internet kan gå in på 
vår hemsida, www.ombk.nu, klicka på Svall-
vågen och NR 2, 2011 så ser du bl.a. de flesta 
bilder i färg. 

            Insända bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svallvågen får all-
tid en bekräftelse på detta från redaktionen, 
skriftligen eller muntligen. Om du av någon an-
ledning inte har hört något efter ett par dagar, hör 
gärna av dig igen så att vi inte missar något. 

Skadegörelse på jollar 
 
Torsdagen den 7 juli, vid 19-tiden, kom Mats Jons-
son med familj hem med sin båt för att gå båtvakt 
på natten. 
Han drog upp sin gummijolle på sin plats mellan 
brygga D och E. 
När han gick första rundan på vakten straxt efter kl 
21 fick han se att hans jollen var utan luft. När han 
sedan tittade bort på samma jolleramp upptäckte 
han att även min/vår gummijolle var utan luft. Vid 
närmare syning upptäckte Mats skador som av 
knivstick på sin jolle. Mats ringde mig och på fre-
dagen kollade jag vår jolle och fann en liknande 
skada, ca 2 cm lång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är mycket tråkigt att vi inte får ha våra egendo-
mar i fred på vårt område. Vem kan ha någon vin-
ning av att bara förstöra för andra? 

                 Nisse Levin                                                         

Tydlig stickskada                 Foto: Nisse Levin 

  När Gretas man Ludvig fyllde år gav hon 
   honom en vattentät klocka i present. 

           ”Milda makter”, sa han, ”vilken fin pre- 
           sent! Och vattentät också! Den kan jag ha 
           när jag badar i sommar. 
           ”Självklart” sa Greta” och du behöver 
            inte ta av den när du diskar heller.” 

  

 Den gamle bonden var ute på åkern och  
  satte potatis. En dag fick han besök av sitt 

          barnbarn. 
          ”Morfar är du snart klar med potatisarna?” 
          ”Varför undrar du det.” 
          ”Jo, mormor säger att när du har satt din 
           sista potatis så kan vi åka till Hawaii.”  

  

Manusstopp 
 
Sista inlämningsdag för nästa nummer av  
Svallvågen är onsdagen den 16 november.  
Datum för manusstopp står alltid på sidan två i 
Svallvågen som du förhoppningsvis har hemma 
eller finner på vår hemsida. Alternativt kan du 
alltid ringa till mig. Telefonnummer finns i min-
neslistan som alla medlemmar har fått.  

                                             Nisse Levin                                                        

En varm och skön båthöst 
tillönskas våra medlem-
mar av 

               Redaktionen 


