
SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 1, 2012 

Ordförande har ordet 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

Tack för att jag fick förtroende att bli om-
vald vid årsmötet där 82 stycken var när-
varande trots det mycket fina vädret. 
Förhandlingarna gick mycket fort, det upp-
stod inga diskussioner om något, allt blev 
klubbat.  
 
Den stora ändringen är byte av verksam-
hetsår. Det blev också fyra stycken till 
ändringar i stadgarna. 
Rapport om 90-årsfesten, där det planeras 
för en resa till Åland. 
 
Val av funktionärer blev enligt förslaget 
från valberedningen. Carin Josefsson är 
ny sekreterare efter Dan Karlsson som 
efter 25 år avgått. Mötet tackade Dan och 
Rolf Blomberg, som också avgått, med  
applåder.  
Till ledamot i aktivitetskommitten valdes 
Mervi Granqvist. 
 
 

OMBK fick en mycket fin donation av Bo-
Ossian och Ulla-Britt Eriksson, som be-
stod av en halvprofil av en motorbåt från 
1922 vilket betyder att den är jämngam-
mal med OMBK. Det ingick även ett gåvo-
brev. 
 
Nu kommer våren med sitt arbete på  
båtarna så de blir fina till sjösättningen 
och en förhoppningsvis skön sommar. 
Vår egen båt är nyblästrad och epoxitjä-
rad och väntar på mer behandling av bot-
ten. 
 
 

 

 

 

 

OMBK i vinterskrud. Foto: Nisse Levin 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 2, 2012 nr 2, 2012 nr 2, 2012 nr 2, 2012 kommer ut i  
september. Manusstopp är onsdagen den 15 augusti 2012. onsdagen den 15 augusti 2012. onsdagen den 15 augusti 2012. onsdagen den 15 augusti 2012.     
 
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.: 

          OMBK:s ombud: Rolf Zetterström tel. 36119 
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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? 

                                                                        Aktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBK    
 
Sjösättning:   21 april — 20 maj 
Phontonerna och knytis: Valborsmässoafton kl 19.00 
Städning hamn o varv:  Tis. 12 juni och tis. 21 augusti, samling kl 17.00  
Middag  och konsert: Tor. 26 juli kl 14.00 
Upptagning:   15 september —  14 oktober 
90-årskryssning:  Lör-sön. 22-23 september 
Årsmöte:   Lör. 6 oktober 2012 6 oktober 2012 6 oktober 2012 6 oktober 2012 kl 10.00 
Vårmöte:   Lör. 2 mars 2013 2 mars 2013 2 mars 2013 2 mars 2013 kl 10.00 

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!  
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 
 
 
 
 
 
 
 
När jag i dag skriver detta i är det lördagen 
den 10 mars, den dag då våren skall anlända 
enligt tv metrologerna.  
På förmiddagen i dag, var jag nere vid sjön 
och tittade på Tommy och John-Olov som fix-
ade ny takpapp på slipboden, efter Dagmars 
besök under julhelgen.  

Hamnkapten har ordet 

Lasse Svensson vid kranen.                   Foto: Nisse Levin 

Reparationen av sjösättningskranen är nu 
genom Lasse Svenssons försorg avslutad. 
Skadorna på lagringen var så pass omfat-
tande att Lasse valde att tillverka ny axel 
och nya lagringar till linhjulet. Bernt och Guy 
har fixat hydraulikkolvarna på långa sjösätt-
ningsvagnen. Som Du inser, pågår verk-
samhet inom klubben även under den 
”kalla” årstiden. 
 
På bryggorna A och F har vi tagit bort några 
2-meters båtplatser och fördelat de borttag-
na platsernas bredd på de övriga platserna.  
Att vi genomfört breddning av båtplatser be-
ror på att båtbeståndet har blivit bredare 
samtidigt som klubben inte lyckats hyra ut 
alla 2-meters båtplatser.  
Du som ofrivilligt fått en bredare och dyrare 
plats är välkommen att ställa dig i kön ”Byte 
av båtplats”. 
Fördelning av båtplatser sker genom de 
båda köerna ”Kölista för bryggbyte” och 
”Kölista för båtplats”. De båtplatser som 
saknar låntagare, erbjuds nu till köande 
medlem som står i tur att erbjudas båtplats 
enligt respektive lista. Båtens mått styr när 
båtplats kan erbjudas.  
 
Sedan finns det båtplatser som ordinarie 
låntagaren inte behöver och erbjuder då 
klubben att låna ut den till köande medlem. 
Om Du erbjöds att ”låna” en bryggplats före-
gående år är det inte säkert att Du kan er-
bjudas plats innevarande år. När alla lediga 
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Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

båtplatser matchats mot kölistorna tittar vi om 
det finns någon som köar för bryggplats till båt 
nummer två. Finns det då lediga platser, er-
bjuds dessa till köande medlemmar, att lånas 
på ett år i taget. En möjlighet till att ha två båt-
platser i hamnen är, att Du har Pir eller Land-
gångsplats. 
 
Slutligen vill jag, som registeransvarig, uppma-
na dig att alltid uppdatera klubben när Du by-
ter telefon, mejladress eller bostadsadress. 
Tyvärr händer det att vi, vid utskick av mejl, får 
några brev i retur. Då måste vi därför ta bort 
felande mejladress ur klubbens register. Om 
Du saknar mejl från klubben kan detta bero på 
att vi saknar dina uppgifter. 
 
Med dessa rader vill jag önska dig en skön 
båtsommar. 

(Forts. från sidan 4)           Vår sårbarhet och HLR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMBK anordnar kurs i Vår sårbarhet och 
Hjärt- lungräddning. 

Alla som är ute på sjön behöver gå kursen. 
Även familjemedlemmar som ej är klubbmed-

lemmar får gå på kursen 

Det blir en kurs på dagen och en på kvällen. 

Torsdagen den 26/4 kl. 14.00-17.00 och på 
kvällen kl. 18.00-21.00 i klubbhuset 

Obligatorisk anmälan senast 22/4 till Christer 
Lundqvist tel.31525 eller   

Stig Lidéhn tel.34712  

Oxelösunds civilförsvarsförening håller i  
kursen. 

Fin gåva 
 

Vi tackar Bo Ossian och Ulla-Britt för att de 
hade oss i åtanke för sin profilmodell.  
Gåvobrevet kommer av oss att  glasas in och 
placeras vid modellen. 
Vi sätter mycket stort värde på detta och vi 
ska ta hand om den väl! 
Eftersom gåvan och OMBK är jämngamla 
känns det mycket högtidlig med upp-
vaktningen. Ett stort tack!!  

Bo Ossian och Ulla-Britt Ericsson  med profil-
modellen.    Foto: Nisse Levin 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

  
   Gud skapade mannen. Men så 

tänkte han att bättre kan jag. Och så  
skapade han kvinnan. 

                Det sägs att den som har rörigt 
på sitt skrivbord också är rörig i hu- 
vudet. Hur ser det då ut i huvudet på 
den som har tomt på sitt skrivbord? 
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Bindande anmälan lämnas i klubbens brevlåda eller skickas till OMBK, Motorbåtsvägen 
10, 613 35 Oxelösund SENAST DEN 15 MAJ 2012: 

      �…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Förnamn Efternamn Födelsedata*) Medl nr Nationa-
litet 

Hytt 
utsida 

      

      

      

Adress:      

Telefon:      

Hytt 
insida 

 

 

 

 

 

  Vi betalar 100 kr extra/person för byte till A-hytt 
     
   Jag betalar 220 kr extra för byte till enkelhytt 

*) Födelsedata: år månad dag 

KONTAKTPERSON-
Mervi Granqvist,  
tel: 076 806 21 05 

Ja, vad roligt vi kommer:  

Välkommen att fira klubbens jubileum med en härlig båttur till Åland tillsammans 
med dina klubbkamrater! Vi tar en tur med Birka Cruises och äter och dricker gott 
och efter maten finns möjlighet till dans ”hela” natten! 
Vi avreser med buss från Oxelösund den 22 september och återkommer dagen därpå. 

Båten ankommer till Stockholm ca 15:45 och bussen avgår 16:15, vi är troligen i  
Oxelösund igen ca 17:30. 
 
Program: 
 

14:00 Avresa från järnvägsstationen 
15:15 Ankomst till terminalen - utdelning av biljetter i bussen! 
17:00 Tillgång till båten (ej hytten) drink i samlingslokal 
18:00 Båten avgår från kajen 
18:30 Serveras buffén 
 
 
 

Kostnad per person i B-hytt:  
840 kr, då ingår bussresa, båtresa, dubbelhytt (för två), välkomstdrink, buffé samt fru-
kost! Det finns tillgång till 25 st A-hytter med fönster - först till kvarn gäller! OBS! 100 kr 
extra för A-hytt och 220 kr extra för enkelhytt! 
Hjärtligt välkomna önskar Aktivitetskommittén tillsammans med styrelsen! 
 
AVGIFTEN BETALAS SENAST 31 MAJ 2012 TILL PG 47  08 95 - 4  

 

ANGE DITT MEDLEMSNR SOM REFERENS! 
 
  KOM IHÅG ATT TA MED ID-HANDLINGAR!!!! 

OMBKs 90OMBKs 90OMBKs 90OMBKs 90----årsfestårsfestårsfestårsfest    
                Lördagen den 22 september 2012  
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 OMBK INBJUDER TILL  
 

VALBORGSMÄSSOAFTON 
vid KLUBBHUSET 

 
Kören Phontonerna sjunger in våren kl 19:00 

 
Efter sången blir det Valborgsknytis i klubbhuset! 

 
Ta med något gott att grilla och dricka.  
Klubben håller med grillar och grillkol! 

 
Klubben bjuder på kaffe efter maten och sedan blir 

det dans till Cd-skivor! 
 

Välkomna! 
 

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: 0768-13 04 59 

HYR KLUBBHUSET! 
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Hummelviksskär 
 

När vår ordförande Leif Berg tittade i sina gömmor efter gamla uppgifter om OMBK fann han ett gulnat 
urklipp  från Södermanlands Nyheter, onsdagen den 5 september 1973, med följande innehåll: 

Intressant dokument i tobaksask hittades av en slump på ”Skäret” 
 

OXELÖSUND: En tobaksask av plåt, märke Tigerbrand, om-
bunden med ett snöre som var fastknuten vid en mutter, hittades 
av en ren slump när Motorbåtsklubbens forna klubbhus på Hum-
melviksskär för en tid sedan skattade åt förgängelsen. Fyndet 
gjordes i en vägg av Bengt-Åke Johansson. Tobaksasken inne-
höll ett dokument, skrivet med blyerts och daterat den 11 mars 
1933 samt undertecknat av klubbens dåvarande ordförande, Gus-
tav Andersson, mera känd under namnet ”Gustav Småland”. 
Skrivelsen är helt oskadd och har följande lydelse:  
 
      Skäret den 11 mars 1933 
- Detta klubbhus är byggt av klubbens medlemmar med Ludvig 
Karlsson, G Hallin och Arvid Eriksson som arbetsledare och en 
ringa ersättning därför. En del av medlemmarna har varit intres-

serade av företaget och arbetat hundratals timmar med allt möjligt utan ersättning och ett gott samarbete 
har varit rådande bland arbetskåren. Inredningen i köket är gratis utförd av en, åldrig, intresserad klubb-
medlem, Gustav Åström, som är all heder värd.  
- Klubben består av 160 st medlemmar av olika samhällsklasser, och i styrelsen är för närvarande Gustav 
Andersson ordf, Wilhelm Norin kassör, Carl Sandberg sekr samt Bror Carlsson, Axel Borg, Erik Lars-
son och Bror Calman. 
- Svåra stunder är rådande och stundar ännu sämre  
- Rätt avfattat Gustav Andersson. 
 
Detta kulturhistoriska dokument på två blad ur ett notesblock, räddat undan förgängelse av en slump, 
skall överlämnas till Motorbåtsklubbens styrelse. 
Som SN kunde berätta redan i fjol höst är klubbholmen Hummelviksskär numera sammanknuten med 
fastlandet av den väldiga slaggtippen utanför Järnverket. Såväl dansbana som klubbhus är helt borta. 

Tigerbrandasken med skrivelse, kuvert och 

försegling har stått sig bra mot förgängelsen 

under drygt 40 år 

Nyårsgrillning 
 

Vår senaste tradition, nyårsgrillningen, blev 
återigen lyckad med ca 35 personer som fräste 
på sina produkter vid de grillar som hade förbe-
retts. 
Medhavda drycker, trevligt umgänge och god 
stämning gjorde inledningen av nyårsaftonen 
till en trevlig tillställning innan kvällens firande 
satte igång. (För egen del blev det Oxelörevyn.) 
Stickan Lidéhn med medhjälpare ska ha hjärt-
ligt tack. 

Nisse Levin 

Båtmässan 
 
Årets bussresa till ”Allt För Sjön” genomfördes 
i en fullsatt buss. Då vi var många som delade 
på reskostnaden och att ”Båt Och Motor” 
sponsrade biljetterna blev resan billigare än i 
annonsen. 
Lisbeth från ”Engstrands resor” serverade fika 
med hembakad drömtårta och hennes son Tho-
mas körde oss säkert. 
På hemvägen blev det lösgodis samt tipstävling 
med fina vinpriser. Svaret på tipsraden blev 
”OMBK nittio år”. Hjärtligt tack till Maggan 
och Bertil som arrangerade det hela. 
 

Nisse Levin 
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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 1, 2012 så ser du bl.a. de flesta 
bilder i färg. 

            Insända bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svallvågen får 
 alltid 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. 

Manusstopp 
 
Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  
Svallvågen är onsdagen den 15 augusti 2012. 
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                                                         

 

Tjejträffar 2012 
 

Vi har planerat träffar den 19 
april och 24 maj. Den 19 
april kommer vi att få prova 
på internationell folkdans och 
i maj är det grillkväll, som 
avslutning på terminen. 
Höstens start är preliminärt 
planerad till den 6 september. 
 
 Carin Josefsson 

        En liten pojke kommer in i köket för att äta 
frukost. Eftersom han bor på en bondgård frågar 
mamman om han gjort sina morgonsysslor. 
"Nej, inte än” svarar pojken. "Det måste du göra 
innan det blir frukost", säger mamman. 

Pojken blir sur så när han matar kycklingarna 
sparkar han till en av dem. Han gör samma sak 
mot korna och grisarna. 
Han går sedan in för att äta sin frukost och på 
bordet står endast en tallrik med flingor framdu-
kad. "Varför får jag inte bacon och ägg?", frågar 
pojken, "och varför får jag ingen mjölk till fling-
orna?". Mamman svarar: "Jag såg hur du sparka-
de till en ko så därför får du ingen mjölk, jag såg 
också hur du sparkade på en kyckling och en gris 
och därför får du inte ägg eller bacon heller." 

I samma sekund kommer pappan i familjen in i 
köket, han får syn på en mus som han sparkar till. 
Pojken tittar då upp på sin mamma, ler sitt största 
leende och säger: 
     "Ska du eller jag berätta???" 


