
SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 2, 2012 

Medlemsinformation 

 
Hallnyttjare! 

Sommaren börjar lida mot sitt slut men vi hoppas 
att ni har haft det bra trots vädret. Vädret ja! Det 
har varit fuktigt så gräs och mossa har frodats. Det 
är dags att kolla din hall och rensa ogräs framför 
och tvätta bort mossa från portar. Passa på nu innan 
du tar upp! 

Besiktning av halltaken har gjorts av John Fogel, 
före detta innehavare av Söderströms Plåtslageri. 
Anmärkningar som måste åtgärdas före vintern 
kommer att meddelas hallombuden för berörda hal-
lar. Besiktningsprotokollen ligger på hemsidan, 
www.ombk.nu. 

Sjöbodar! 

Styrelsen har konstaterat att sjöbodreparationerna i 
vissa fall inte har motsvarat de krav som ställdes 
vid mötet med sjöbodinnehavarna.  
Den 31 augusti utfördes en ny besiktning. Utvärde-
ringen av denna kommer så småningom berörda 
sjöbodinnehavare till del. 

Hjälpsam medlem! 

När sjöbodreparationerna pågick i början på som-
maren kom John-Olov Carlsson och frågar om han 
kunde fixa till dörren på slipboden. Självklart och 
”va glada” vi blir när en medlem upptäcker behovet 
av underhåll på klubbens egendom och erbjuder sig 
att åtgärda problemet. Vi ser fram emot att flera 
medlemmar gör som John-Olov och erbjuder sina 
tjänster. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Med vänlig hälsning 

 Leif Berg, ordförande 

 Anders Lind, hallansvarig 

 Göran Johansson, hamnkapten 

  

                                                         

John-Olov i målartagen. 
Foto: Göran Johansson 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 3, 2012 nr 3, 2012 nr 3, 2012 nr 3, 2012 kommer ut i  
december. Manusstopp är     lördagen den 20 oktober 2012. lördagen den 20 oktober 2012. lördagen den 20 oktober 2012. lördagen den 20 oktober 2012.     
 
Artiklar, annonser och övrigt material som önskas bli införda i 
Svallvågen skickas till OMBK, Motorbåtsvägen 10, OMBK, Motorbåtsvägen 10, OMBK, Motorbåtsvägen 10, OMBK, Motorbåtsvägen 10,     
613 35 Oxelösund613 35 Oxelösund613 35 Oxelösund613 35 Oxelösund 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 even-
tuellt att redigeras. Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilket 
material som skall publiceras. Insänt material återsänds ej om 
inte annat är överenskommet.  

I det här numret bl.a.: 

          OMBK:s ombud: Rolf Zetterström tel. 36119 
Utsikt från en båt        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? 

                                                                        Aktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBKAktiviteter i OMBK    
 
Upptagning:   15 september —  14 oktober 
90-årskryssning:  Lör-sön. 22-23 september 
Årsmöte:   Lör. 6 oktober 2012 
 

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 änd-
rade 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!  

 
 

 

                         90909090----årskryssningenårskryssningenårskryssningenårskryssningen    
    
 Vi blir ca 70 personer som åker i två bussar till denna, som vi hoppas, trevliga jubileums- 
 kryssning på Birka Paradise 22-23 september.  
Alla resenärer kommer att få e-post om detaljerna.  

             Mervi Granqvist m.fl. 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 
 
 
 
 
 
 
Båtbottentvätten. 
 
I slutet av juli månad möter jag Sven-Erik Hult 
på ICA som glatt berättar att det fungerade. 
Vad var det som fungerade? Den nya botten-
tvätten naturligtvis. Sven-Erik betalade, med 
hjälp av bankomatkortet, 50 kronor och kunde 
därefter rengöra båtbotten till full belåtenhet.  
Jag gör därför följande reflektion: säg att Sven
-Erik har en omålad båtbotten och väljer att 
tvätta båtbotten 4 gånger per säsong till kost-
naden 200 kronor. Detta innebär att både 
Sven-Erik och miljön ”tjänar” på detta arbets-
sätt. Förlorare är färgfabrikanterna vilket vi 
kanske kan stå ut med. 
Det är flera personer, både medlemmar och 
icke medlemmar, som kommit fram och berät-
tat att anläggningen fungerar bra. Detta  
gläder oss, som varit med och byggt spolplat-
tan, mycket.  
 
En dag ringer Krister Karlsson och frågar om 
det är tillåtet att en husbil, mot avgift, får 
tömma sitt gråvatten på spolplattan. Detta är 
absolut förbjudet! Spolplattan får endast an-
vändas för rengöring av båtbottnar då den till-
hörande reningsanläggningen är byggd för att 

Hamnkapten har ordet 

omhänderta färgrester från tvätt av båtbott-
nar. Det spolvatten som inte recirkuleras i 
processen, återvänder till Östersjön i renad 
form. Tvätt av bilar är också förbjudet med 
ovanstående argument. Denna övning re-
sulterade i att Krister spände upp wire och 
hängde upp skyltar som tydligt talar om vad 
spolplattan får användas till. Bra gjort Kris-
ter! 
 
Okända ägare. 

 
Återigen måste jag konstatera att det finns 
båtägare som dumpar sina båtvagnar där 
det passar båtägaren. Du som känner igen 
bilden ”okänd ägare” kanske kan berätta för 
honom/henne att alla vagnar skall vara tyd-
ligt märkta. Det räcker med ett mobil num-
mer till ägaren. Vagnen ”okänd ägare” hade 

Okänd ägare           Foto: Göran Johansson 
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Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

dumpats framför portarna i hall 5 väster om 
traktorgaraget. Nu kunde inte den medlem 
som skulle sjösätta sin båt få ut båten ur sin 
hall p.g.a. att körvägen var blockerad. Ett tele-
fonnummer hade förenklat flytten av vagnen. 
När båtägaren nu vädjar om hjälp, raggar jag 
ihop lite folk som för handkraft flyttar undan 
den felparkerade vagnen. Skärpning ni som 
har omärkta båtvagnar och båtvaggor!!! 
 
Stöld och vaktgång. 
 
Tyvärr har vi i sommar drabbats av tjuvar, de 
stal en utombordare. 
Den natten var det obevakat. Mot den bak-
grunden kommer styrelsen att arbeta fram ett 
vaktsystem som blir bättre. 
Detta kommer att presenteras på årsmötet. 
 
Tidigare avgifter. 
 
Som Du säkert vet om så är årsmötet flyttat till 
hösten, med start i år 2012. Detta innebär att 
betalning av avgifterna till klubben kommer att 
tidigareläggas. Årsmötet beslutar om när avgif-
terna skall vara betalade. Ett av syftena med 
att tidigarelägga årsmötet är att minska proble-
met med att fördela lediga båtplatser. Tänk 
därför på att meddela mig snarast, när Du vet 
att din båtplats blir ledig för utlåning under 
2013.  Vänta inte med detta utan kontakta mig 
nu! Då slipper kanske en klubbkamrat att hyra 
en dyrare plats någon annanstans. I år har det 
varit ovanligt många bryggplatsinnehavare 
som mycket sent kommit på, att de inte skulle 
använda båtplatsen under 2012. Med facit i 
handen har jag ej kunnat erbjuda sent in-
komna lediga platser till köande medlemmar 
p.g.a. de redan betalat för bryggplats hos Pro-
marina. 
 
Isen och bommarna. 
 
Detta är sista Svallvågen före beräknad islägg-

(Forts. från sidan 4) ning och jag förstår om Du tycker det är väl 
tidigt att påminna om hur hamnen skall skötas 
när isen eventuellt lägger sig. Som bryggplats-
innehavare skall Du se till att flytkroppen på 
dina bommar inte sitter fastfrusna i isen. 
Lämpligen hugger Du loss bojarna och lyfter 
upp dessa på ett par brädlappar som Du knutit 
fast i bommen. Detta med att knyta fast brä-
dorna har till syfte att förhindra att hamnen, 
nästa vår, blir full av flytande brädor. Du som 
inte sköter om dina bojar under vintern och se-
dan drabbas av skador när isen släpper kom-
mer att bli ersättningsskyldig för uppkomna 
skador. Ingen garantitid utgår för arbeten med 
att reparera sönderfrusna bojar/bommar. 
 
Bilkörning. 
 
Det finns de medlemmar som uppenbarligen 
lever i villfarelsen att hans/hennes bil inte kan 
köras långsammare än 50 km/timme. Detta är 
absolut fel, det går visst att köra långsammare, 
min bil går att köra med 5 km/timmen. Vad vill 
jag visa med detta då? Jo att ju fortare Du kör 
inom varvsområdet ju större är risken för 
olyckor plus att vägarna blir mycket gropiga. 
De ”pottgröpper” som uppstår är besvärande 
när båtar skall transporteras på ett betryg-
gande sätt plus att de är obekväma att åka på. 
Låt oss därför gemensamt komma överens om 
att när vi åker bil inom varvsområdet har vi inte 
mera bråttom än att bilen framförs enligt gäl-
lande hastighetsregler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botten är marken under vattnet. Det finns 
två sorter: 
Där ankaret inte fäster och där ankaret fastnar 
för gott.  

    När en politiker säger att vi sitter i 
samma båt, så var på din vakt.  
Det betyder att det är du som ska ro.  
    Vilhelm Moberg  
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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 för 80 kr 80 kr 80 kr 80 kr samt dekaler. 
Vimplar finns även hos Lindqvist GummiverkstadLindqvist GummiverkstadLindqvist GummiverkstadLindqvist Gummiverkstad. 

 
 

Som 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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Sommarkonsert S:t Anna kyrka 

Klockan två på eftermiddagen torsdagen den 26 juli, 
en av sommarens varmaste dagar, äntrade vi bussen 
vid gröna huset (Järnvägsstationen) för en tur till Ös-
tergötlands skärgård. 
Vi var fullsatt buss, 51 personer, som i Engstrands 
buss med Thomas som chaufför färdades på sling-
rande vägar till Bråvikenfärjan mellan Sandviken och 
Skenäs. Vid Skenäs blev det paus med melon och 
rosévin. 

 
Vidare gick färden via Söderköping och bron över 
Lagnöströmmen till Mons Skärgårdskrog på Norra 
Lagnö där en utsökt middag intogs bestående av 
vackra rätter som vi knappt kunde uttala namnen på. 

 
Efter middagen tog bussen oss tillbaka till fastlandet 
och den vackra S:t Anna kyrka. 
Där, i en fullsatt kyrka, väntade en fantastisk konsert 
med kusinerna Matilda Hansson och Peter Johansson  

 
som sjöng och spelade allt från folkvisor, till 
jazz, gospel och klassiskt.  
Peters pappa började med att spela ”Afton på 
Solvik” och ”Novelty accordion” på dragspel 
och i övrigt var släkten inblandad i kör, musik 
och som kyrkfunktionärer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efter konserten serverades kaffe och bulle på 
kyrkbacken. 
Hemfärden inleddes och med ”Circle of life”, 
”Duvemåla hage”, ”Ängeln i rummet”, 
”Operator” m.fl. ringande i öronen anlände vi till 
hemstaden 23.15 nöjda och belåtna. 
Ett varmt tack till Maggan och Bertil vilka, som 
vanligt, stod för ett utmärkt arrangemang samt 
till chauffören Thomas som alltid kör oss lugnt 
och säkert. 

    Nisse Levin 
    Text och foto 

Drink vid Skenäs 

Middag på Mons Skärgårdskrog 

S:t Anna kyrka 

Matilda Hansson 
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Martin Koutny 

Flitiga HLR-elever 

Överlevnad oc h HLR 
 
Torsdagen den 26 april hölls under två tillfällen, 
ett på eftermiddagen och ett på kvällen, en kurs i 
överlevnad och hjärt– lungräddning (HLR) i 
klubbhuset. Det var instruktören Martin Koutny 
från Oxelösunds civilförsvarsförbund som på ett 
utmärkt sätt förmedlade kunskaper till totalt 27 
deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter en inledning  med tips om överlevnad gick vi 
in på den praktiska biten där vi fick träna HLR på 
dockor men också prova på att använda en hjärt-
startare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För en gammal brandman var det intressant att se 
hur synen på HLR förändras. Idag utför man, efter 
att konstaterat hjärtstopp, direkt hjärtkompression 
utan inblåsningar då kompressionen ändå ger luft-
utbyte i lungorna till en början. 
Hjärtligt tack till Martin samt till Stickan Lidéhn 
som var kursvärd och såg till att vi fick fika. 

     Nisse Levin 
     Text och foto 

Sjöbodsreparationer 
 
Under sommaren har det varit en hel del akti-
viteter bland de medlemmar som innehar sjö-
bod. 

Vi har bytt brädor, sågat, oljat, grundat, spikat 
och målat. 

 
 Efter besiktning får vi väl se om vi har gjort 
ett fullgott jobb. 

    Nisse Levin 
    Text och foto 

Lars Gustafsson byter brädor 

Janne Gabrielsson grundar 

UPPHITTAT! 
 
Onsdagen den 11 juli upphittades ett örhänge 
utanför klubbhuset. Återfås mot beskrivning. 
Kontakta ordförande Leif Berg, telefonnumret 
finns i minneslistan. 

       Två fiskmåsar träffades på riksdagshusets  
       tak.  
    ”Du, är det inte finansministern som går där  
     nere?” 
    ”Jo, minsann. Du får börja!” 
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          En kväll upptäckte lille Oskar att hans mor 
hade gått ut. Han frågade sin pappa vart hon 
tagit vägen. 
”Mamma är på ett tupperware-party.” 
”Vad är det där tupper, pappa?” 
”Jo Oskar, på ett tupperware-party sitter det en 
massa tanter och säljer plastburkar till var-
andra.” 
Oskar nickade. Men sedan började han gap-
skratta. 
”Äh, lägg av pappa. Vad gör de på riktigt?” 

 

Tjejträffar hösten 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har planerat en träff den 11 oktober. Inbjudan 
till denna och följande träffar kommer via  
e-mail.     

    Carin Josefsson 

CANASTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under hösten finns funderingar på att spela Ca-
nasta en eftermiddag i veckan (tisdag el. tors-
dag).   
Tycker du om att spela kort och inte kan canasta 
är det inte svårt att lära sig. Vi är några som 
gärna ställer upp och delger spelregler. 
Intresseanmälan till Stig Lidéhn tel 34712,       
070/4565979 eller e-post till s.lidehn@live.se.    

                                         Aktivitetskommitten 

Ledsna blommor 
Blomombudet meddelar att han antagligen har 
köpt blommor till båtarna för sista gången. 
När det regnade, som i början av sommaren, så 
trivdes vi blommor helt förträffligt, vi fick vat-
ten. 
När det senare blev lite torrare så fick vi inget 
vatten och ändå gick vakten förbi men tittade 
inte till oss. 
Nu är vi slut och orkar inte lysa upp tillvaron 
längre. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Hälsar en trött Pelargon. 

Grundstötning 

Då vi gick båtsportleden förbi Kittelö den 27 juli 
fick vi se denna motorseglare som gått på fel sida 
om den röda pricken. De fick hjälp av flera båtar 
runtomkring så vi gick vidare och därmed vet vi 
inte hur det gick för de olyckliga båtägarna och 
deras båt. 

          Nisse Levin 

Båt på grund                Foto: Annica 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 Svallvågen och NR 2, 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. 

De bägge städdagarna i år har samlat mellan 45 
och 55 deltagare som under ett par timmars tid 
kämpat för att göra vårt område rent och snyggt. 
I våras städades bl.a. under brädgångarna mellan 
sjöbodarna. 

Vi rensade anslagstavlor och sjöbod 101, på upp-
läggningsplatser och jolleramper. klippte slänter, 
vägrenar och bakom båthallar. Snyggade till i och 
runt klubbhuset. 

Hamnkapten Göran Johansson uttryckte det unge-
fär så här när han tackade för utfört arbete samt 
den goda förtäringen som tjejerna i köket hade 
fixat: ”Det är bl.a. på grund av klubbmedlemmar-
nas frivilliga krafter som vi kan hålla dessa låga 

medlemsavgifter vilket storligen förvånar t.ex. 
båtfolk från stockholmstrakten. 

60 goda mackor åt vi upp efter höststädningen 
och till detta serverades lättöl, cider och kaffe. 

 
Bra jobbat på varv och uppläggningsplatser,  

i hamn och i kök.                  Nisse Levin 

Städdagarna 2012 

Sjöbod 101 rensades bl.a.            Foto: Christoffer Levin 

Hand– traktor– och trimmerkraft    Foto: Christoffer Levin 

Slyröjning                                   Foto: Christoffer Levin 

Mackor fixas...        Foto: Marianne Levander 

...och härliga blev de                 Foto: Marianne Levander 


