
SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 3, 2012 

Ordföranden har ordet 

Information från årsmötet. 
Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult 
satt ordförande. Verksamhetsberättelsen godkändes 
liksom kassaberättelsen. Mötet godkände anslag på 
1000 kr till pontonerna, 6000 kr till SSSR och 6000 kr 
till styrelsen. Investeringarna har några stora poster. 
Ny telfer till kran 250 000 kr, fönster till sjöbodar 
130 000 kr och sjöboddörrar 15000 kr. Halltaket till 
länga 1. I samband med budgetförslaget om sjöbod-
fönster talades om att Friskolan byter fönster i vår 
och höst.  
Fastställande av avgifter och sista inbetalningsdag 
godkändes. Bilaga medföljer Svallvågen. 
Margareta Johansson avtackades med blommor för 
sitt utmärkta arbete i Aktivitetskommittén. 
Förtjänstmärkeskommittén hade tagit fram förslag på 
funktionärer som jobbat i klubben mellan 11-21 år. 
Märket delades ut till Ivar Fallström, Leif Berg och 
Bernard Gustafsson. Icke närvarande var Kjell-Åke 
Johansson, Mats-Åke Snäck och Sven-Erik 
Gustavsson som får sina märken vid ett senare till-
fälle. 
Anders informerade om hallarnas fortsatta takrepa-
rationer. Bernt om att vi har en som missat vakten. Vi 

kommer att förlänga vaktperioden för att försöka 
minimera stölder. Vaktskyldig medlem får då dubbla 
vaktpass ca vart 10:e år. 
Klubben kommer att rösta nej ifråga om samman-
slagning av SBU-SSF. 
En ny medlem i Aktivitetskommittén är Margareta 
Johnsson som presenterade sig på mötet. För övrigt 
var det nästan bara omval. 
Friggeboden som 7 st. medlemmar byggt under sen-
hösten blev klar i början på november. Ett mycket 
bra och fint jobb. 
Tvättcontainern har fått tak i år, väggarna kommer 
nästa år. Mycket bra arbete under den regniga som-
maren. 
 
Målning av sjöbodar. 

Efter besiktning är Anders och jag lindrigt sagt be-
svikna på hur den stora upprustningen av bodarna 
har utförts. Vi har 162 bodar, 110 är bra reparerade 
och målade. 36 st är inte riktigt utförda eller klara. 4 
st. är totalt orörda. 12 st. har förmodligen blivit då-
liga under året och måste målas nästa år. 
 

     Forts. på sid. 3 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 1, 2013 nr 1, 2013 nr 1, 2013 nr 1, 2013 kommer ut i  
april. Manusstopp är söndagen den 17 mars, 2013. söndagen den 17 mars, 2013. söndagen den 17 mars, 2013. söndagen den 17 mars, 2013.     
 
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 
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Båtnamn:                     

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 ändrade förhållanden? 

Har du fått ny adress eller e-postadress, nytt telefonnummer eller mobilnummer, ny båt eller/och för-
säkringsnummer? 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 uppgif-
ter.  
Om du inte anmäler ändringar ställer det till problem för klubben och du riskerar att t.ex. inte få klub-
bens 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 Motorbåtsklubb, 
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 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

Sjöbodarna är klubbens egendom, och det är sjöbod-
nyttjarens ansvar att underhålla den. 

  

                                                         

Forts. från sid. 1 

Vi kan även tala om att tvättmedlet som köpts 
skulle ha räckt till 600 bodar. Det är slut nu trots 
att tvättning återstår. Olja, grundfärg och färdigfärg 
finns kvar. De dyra penslarna som köptes för tvätt-
ning, har av några använts till att rödfärga med. 
När vi redogjorde för vad som skulle göras på bo-
darna var det även ett utdrag från stadgarna med. 
Några verkar inte ha läst dessa. 

Nyårsgrillning:           31 december kl. 12.00 

Matlagningskurs: 17 Januari kl. 18.30 

Fika med foto:           22 januari kl. 15.00 

Vårmöte:  2 mars kl. 10.00 

Vårfest:  2 mars kl. 19.00 

Båtmässan:  6 mars kl 10.30 

Sjösättning:   20 april—19 maj 

Vår sårbarhet, HLR: 25 april kl. 18.30 

Städdagar:  11 juni kl. 17.00 

   20 augusti kl. 17.00  

Uppdragning:  14 sep.—13 okt. 

 

            Aktiviteter i OMBK 2012Aktiviteter i OMBK 2012Aktiviteter i OMBK 2012Aktiviteter i OMBK 2012————2013201320132013    
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 

Plats 
för 

 
 
 
 
 
 

Båttvätten 
Måndagen den 12 november stängde vi båt-
tvätten för säsongen. Anläggningen har i stort 
sett fungerat bra under säsongen. Min erfa-
renhet av nya anläggningar är, att de ofta in-
nehåller barnsjukdomar, så även denna an-
läggning. T.ex. backspolas en del av filtren på 
klocka i stället för att backspola när en viss 
volym passerat anläggningen.  
En tryckvakt har, under hösten, reagerat på 
för högt vattentryck och stängt av fortsatt drift 
tills problemet åtgärdats av slippersonal. Detta 
har i några fall inneburit att betalkortsautoma-
ten ”snott” dina pengar utan att Du fått något 
vatten ur anläggningen.  
 
Vi kommer nu under vintern att ändra det da-
torprogram som styr anläggningen och för-
söka komplettera med larm samt förhindra att 
tryckvakter stänger ner anläggningen felaktigt. 
Jag kommer att prioritera larm till betalkorts-
automaten så att Du inte kan betala med ditt 
kort när anläggningen inte fungerar. När ett 
larm uppkommer skickas ett mejl samtidigt till 
vice hamnkapten, miljöansvarig och under-
tecknad. 

Hamnkapten har ordet 

Som Du kanske sett pågår inklädning av 
den container där reningsanläggningen är 
placerad. Kravet i byggnadslovet var att an-
läggningen skall påminna om våra sjöbodar. 
Arbetet kommer att slutföras 2013.  
Du som konstaterat att några plåtar som 
skall förhindra att tvättvattnet sprutar iväg 
utanför spolplattan redan är påkörd. Detta 
skedde när ytorna runt sjösättningsrampen 
och mastkranen var belamrad med ej bort-
tagna master, parkerade bilar och upptag-
ning av båt på rampen.  
 
Parkeringsförbud 
Min uppmaning till alla båtägare är att re-
spektera parkeringsförbudet på hamnpla-
nen och se till att vår duktiga slippersonal 
inte hindras i sitt arbete med att hjälpa nå-
gon annan båtägare. När jag nu är inne 
med pekpinnar undrar jag hur de människor 
tänker som stjäl pallningsklotsar som an-
vänds att ställa båtvaggan vid tvätt av båtar. 
Jag var själv med och konstaterade att en 
uppsättning klotsar stulits emellan lördag 
och söndag med konsekvensen att första 
uppdraget var att försöka hitta klotsar i 
lämplig dimension. Min förhoppning att Du 
som båtägare, samarbetar med vår duktiga 
slippersonal.      
Då blir tillvaron mycket lättare för alla parter.
   

        (Forts. på sidan 5) 
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Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

Bomskötsel 
Nedanstående kanske Du redan läst i förra 
numret av Svallvågen. Budskapet är så viktigt 
att det kan upprepas ännu en gång. 
Som bryggplatsinnehavare skall Du se till att 
flytkroppen på dina bommar inte sitter fast-
frusna i isen. Lämpligen hugger Du loss bojar-
na och lyfter upp dessa på ett par brädlappar 
som Du knutit fast i bommen. Detta med att 
knyta fast brädorna har till syfte att förhindra 
att hamnen, nästa vår, blir full av flytande 
brädstumpar.  
Du som inte sköter om dina bojar under vin-
tern och sedan drabbas av skador när isen 
släpper, kommer att bli ersättningsskyldig för 
uppkomna skador. Ingen garantitid kommer att 
utgå för arbeten med att reparera sönder-
frusna bojar/bommar. Klubbens stadgar säger 
följande: 
 
         17.1.2 Båtplatsnyttjarens skyldigheter 
        Båtplatsnyttjare är skyldig att även vin-

 tertid ansvara för tillsyn och skötsel av 

 förtöjningsutrustning (bom och flyt

 kropp) för undvikande av skador. 

 

Vakthållning 
På årsmötet den 27 oktober diskuterades hur 
bevakningen av hamnen, i framtiden, skall 
ske. Ett förslag från mötet var att vi skulle titta 
på möjligheterna att involvera även de med-
lemmar som inte har bryggplats, men är nytt-
jare av vinteruppläggningsplats. Styrelsen har 
beslutat att vi skall involvera även dessa med-
lemmar i bevakning av klubbens anläggningar. 
Vaktschema och vaktinstruktioner kommer att 
tillsändas berörda med ordinarie post. 
Nyckeltagg 
Nytillkomna medlemmar som saknar nyckel-
tagg kan kontakta undertecknad eller klubbens 

(Forts. från sidan 4) sekreterare för köp av en nyckeltagg till priset 
av hundralappen. Nyckeltaggen ger tillträde till  
vägbommen och slipboden. Nyckeltagg för 
nattvakten finns även att låna hos Båt och Mo-
tor. 
 
Båtplatsfördelning 
Fördelning av båtplatser inför 2013 pågår just 
nu. Jag tycker att det är färre medlemmar än 
normalt som anmält förändring av båtplats. 
Därför ber jag dig som ”glömt” att berätta dina 
önskemål, att snarast berätta dina önskemål 
för mig. Målsättningen är ju att vi skall vara 
klara med fördelningen av bryggplatser i god 
tid innan Promarina kräver sina kunder på av-
gifter. 

 
 
 
 
 
 

  Du är modigare än du tror, 
          starkare än du vet 
          och klokare än du förstår 
     Nalle Puh 

    En konsult är en person  
   som vet hur man gör men         

         som inte har förmågan att   
         göra det själv. 

  

      

     Nyårsgrillning vid klubbhuset 

 

 

 
 
 
 
 
                   Nyårsaftonen kl 12.00  

håller vi grillarna varma för dej som vill komma 
och äta och dricka det som du själv tar med dig. 
Klubbhuset hålles öppet som värmestuga. 
Välkommen till en trevlig stund tillsammans in-
nan kvällens nyårsfirande börjar önskar 

        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 för 80 kr80 kr80 kr80 kr, klubbmärken för 50 kr 50 kr 50 kr 50 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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                        OMBK BJUDER IN TILL: 

 
 
 

 VÅRFEST I 

KLUBBHUSET 
   

        Lördagen den 2 mars kl. 19:00 
   träffas vi och njuter av en härlig  

               BARBEQUE-BUFFÉ! 

              Pris 170 kr/person 
Fördrink, buffé, kaffe och kaka e+er maten ingår i priset! 

TA MED NÅGOT GOTT ATT DRICKA TILL MATEN  OCH KAFFET! 
 

Hasse Appelqvist-orkester bjuder upp :ll dans e+er maten  

 

Varmt Välkomna! 

 
Aktivitetskommittén  

 

 

 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG: MÅNDAGEN DEN 18 FEB. 2013 

 
ANMÄL DIG/ER TILL: 
MERVI GRANQVIST, tel. 0155-338 80 alt 
Stig Lidéhn, tel. 0155-347 12 
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Båttur med förhinder   
 

Året är 1951 och detta osannolika drama ut-
spelar sig i Oxelöviken även benämnd Kloa-
ken där Motorbåtsklubben hade sin hemma-
hamn. För den oinvigde kan jag berätta att 
denna hemmahamn hade ett utmärkt skydd-
dat läge med sjöbodar, bryggor med förtöj-
ningsstolpar samt en rälsgående upptag-
nings/sjösättningsvagn.  
Hamnen låg  där idag Järnverkets kylvatten-
damm är belägen. Den enda nackdelen med 
hamnen var, att där gick stadens orenade 
avlopp ut. Jag går inte in på hur det luktade 
eller såg ut på vattenytan en varm sommar-
dag, det kan ni kanske föreställa Er själva. 
Under dessa förutsättningar utspelas denna 
berättelse. 
 
Det är en varm sommarlördag och min 
pappa Rune Augustsson och grannarna 
Gustav Persson samt Elis Björklund har tagit 
några groggar efter arbetsdagens slut, man 
jobbade på lördagar på den tiden. Någon ut-
talar ett absolut behov att åka ut på sjön. Min 
Pappa är tveksam då ingen är nykter samt 
att Elis B inte är van att vara ombord på små 
båtar. Hursomhelst beslutas att det skall bli 
sjötur. Min mamma som inte tycker att de 
skall åka röstas ned, men hon skickar med 
min bror för att hålla ett öga på sjöfararna. 
Färden börjar med en cykeltur till Kloaken. 
Elis B är för dagen uppklädd i nyinköpt ko-
stym, skjorta och slips. 
 
Väl framme vid min pappas egenhändiga 
byggda motorbåt med en-cylindrisk Solomo-
tor bestämmer sig Elis B för att han är kap-
ten och envisas med att gå ombord sist samt 
att lossa förtöjningarna. Nåväl övriga besätt-
ningsmedlemmar går ombord och förbereder 
för avfärd. Plötsligt säger min bror ”farbror 
Elis har ramlat i sjön” och mycket riktigt där 
ligger han frustande i det som är stadens av-
lopp, han hade gått överbord när han stod på 
fördäck och lossade förtampen. 
Efter mycket möda lyckades man få upp Elis 
B, han var en mycket storväxt person och 
indränkt med kloakvatten säkert vägandes 

en bra bit över 100 kg.  
Min bror beordrades att ledsaga haveristen 
hem, vad som hände när han kom hem åter-
kommer jag till senare. Övriga sjöfarare beslu-
tar att, trots manspillan, ändå ge sig ut på sjön. 
Gustav P övertalar min pappa att han skall få 
starta motorn. Här måste omtalas hur en så-
dan motor är beskaffad, man startar med vev 
efter att ha fyllt på en ”snaps” i därför avsedd 
snapskran på cylindertoppen. Snapsen bestod 
på den tiden av den helt ofarliga restprodukten 
efter koksframställning på Järnverket, nämli-
gen Bensol, som idag är cancerframkallande 
och fullständigt livsfarlig att handskas med. Det 
var den på 50-talet också men det visste man 
inte då.  
Motorn” snapsas” och är klar för start. Denna 
motor hade en egenhet att starta med bakslag, 
varpå veven snurrade med baklänges, detta 
visste min pappa och varnade Gustav P för 
detta, varpå Gustav P i sitt något onyktra till-
stånd tog tag i veven och drog till. Vad händer, 
motorn får bakslag, varpå Gustav P får ett slag 
av veven och skriker av smärta. Hans tumme 
låg efter min pappas senare överdrivna be-
skrivning längs med handleden.  
 
Nu tycker min Pappa att han skall visa hur mo-
torn startas så att det äntligen kan bli avfärd. 
Han tar tag i veven och drar, varpå motorn ger 
ifrån sig en dusch av Bensol ur den icke 
stängda snapskranen, detta träffar givetvis min 
pappas ansikte eftersom han står böjd över 
motorn.   
Bensolen  i ögonen svider och orsakade en 
stunds totalt mörker, att tvätta bort Bensolen 
med kloakvatten är kanske inte så bra, men 
inget annat fanns att tillgå. 
Nu inser sjöfararna att det inte blir någon sjötur 
och slokörade cyklar de hem.  Under tiden som 
detta har hänt har Elis B hemkommit och fått 
en rejäl utskällning av hustru Tyra, dels för den 
nya förstörda kostymen, som efter detta fick 
kasseras, och också för att det droppade illa-
luktande kloakvatten på hallmattan. Detta be-
vittnade min mamma som naturligtvis hade  
                                                         Forts. på sid. 9                   
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Forts. från sid.8 

blivit upplyst om att farbror Elis hade ramlat i 
sjön. 
 
Denna hemkomst hade kunnat bli Elis Björ-
klunds sista stund på jorden enär hustru Tyra 
i sin iver att befria honom från slipsen råkat 
dra åt slipsknuten så att lufttillförseln ströps. 
Elis B antog en blåaktig ton i ansiktet varpå 
hustru Tyra resolut hämtade en sax och 
klippte av slipsen varpå andningen återkom. 
Denna berättelse återberättades ofta varvid 
den blev mer och mer osannolik och mera 
liknade en skröna, jag var endast fyra år när 
detta inträffade, och har nu i vuxen ålder för-
sökt att hålla mig till berättelsens oförvans-
kade ursprung och sanning. 

Sensmoral. 
Åk aldrig ut på sjön onykter. 
Låt inte amatörkaptener hantera förtöjningar. 
Håll tummen på rätt sida om vevhandtaget 
vid start. 
Stäng snapskranen innan start. 
Ha aldrig ny kostym på sjön. 
Har du slips som blir vattenskadad, klipp av 
den när den skall tas av, bör ske innan an-
siktsfärgen är blå. 

              Eje Augustsson 
     Medlem nr 42 

Foto på båten samma år deltagande i navigationstävling. 
Pappa vid rodret och okänd navigatör. 

  

Kallelse till hallinnehavare 
 
På grund av förestående investeringar kallas ni till 
möte i klubbhuset den 13 februari kl. 19.00. 
 

 
Sjöbodinnehavare 

 
Det är 50 st. som kommer att bli kallade till möte 
den 6 februari kl. 19.00 i klubbhuset. 
Anledningen är att så många inte har utfört  
sjöbodreparationerna på rätt sätt. 

OMBK-foton efterlyses  
 

Finns det fotografier och diabilder hos er medlem-
mar som ni vill att vi får ta del av? 
Vi får hjälp av Oxelösundsarkivet att sammanställa 
DVD-skivor. Många foton finns i klubbhuset, men 
vi önskar fler. 
Oxelöviken, Sandviken, Ålö, klubbhusbygget, hall-
byggen, resor, fester och andra aktiviteter är exem-
pel. 
Om medlemmarna ger sitt tillstånd så önskar de 
att få lägga bilderna i sitt arkiv. 
Historien om OMBK får inte försvinna. Tänk vad 
kul att sitta och titta på allt vi varit med om. 
Kom till klubbhuset tisdagen den 22 januari kl. 
15.00 så bjuder vi på fika. Ta med dina foton som 
du vill dela med dig av. Tänk på följande om varje 
bild: 
1. Var och när är den tagen. 
2. Vad/vilka är med. 
3. Vem äger/har tagit bilden. 
 

      Välkommen!  Leif Berg                                                          
    Ordförande 

 
 Varför är julafton som en dag på arbetet? 
 För att det är du som gör allt jobb, medan 
det är den feta gubben i kostymen som tar 
åt sig äran.  

 
Jultomten är en sjuk typ. Först har han 
anorexia ett helt år, och sedan på julafton 
åker han runt med sina renar och hetsäter 
all julegröt hos miljoner hushåll.  
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   Lördagen den 22 september samlades nästan 70 
personer i klubbhuset för att inleda  vår 90-
årsresa med Birka Paradise.  

Där blev det drink, inledningstal av ordförande 
Leif Berg, utdelning av färdkost, tipstävling samt 
frisläppande av 90 ballonger.  

Efter bussfärd med två bussar från Gladö Buss 
och en trevlig tipstävling gick vi ombord på Birka 
Paradise. Där redovisade Thomas Ålund, tidigare 
ordförande och nuvarande revisor, klubbens  
   historia i ord och bildspel. 

Leif håller tal               Foto: Nisse Levin 

Ballonger     Foto: Marianne Levander 

Bildspelet finns på vår hemsida www.ombk.nu.  

En mycket god och trevlig buffémiddag tillsammans 
avslutade den arrangerade delen av resan.  
 
Sedan blev det fria aktiviteter resten av kvällen och 
dagen efter med bl.a. dans och bad. Hemfärden slu-
tade med att bussarna körde busslingan, bra service.  
Hjärtligt tack till Aktivitetskommittén, styrelsen och 
andra medlemmar som har gjort ett jättearbete för 
att få denna resa till stånd samt ett särskilt tack till 
våra värdar på resan, Mervi och Lasse samt Maggan 
och Bertil. 

            Nisse Levin 

Thomas bildspel           Foto: Nisse Levin 

Middag ombord                                    Foto: Nisse Levin 

90-årsfirandet 
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Klubbmärken 
 
Klubbmärken i metall att fästas t.ex. på ett kavaj-
uppslag är beställda och kommer att kunna köpas 
av vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson till 
en kostnad av 50 kr. 

Matlagningskurs 
 
 

 
 
 
 
 
 
Det har inkommit förfrågningar från medlemmar 
om en matlagningskurs. Intresserade samlas i klubb-
huset torsdagen den 17 januari kl 18.30 så får vi 
höra vad medlemmarna har för önskemål.  
Förslagsvis mat som är lätt att göra i båten, vardags-
mat, festmat eller mat för att gå ner i vikt. 
Vi har en person som förmodligen kan ställa upp 
som ledare. 

   Aktivitetskommittén 

BÅTMÄSSA/ VILDMARKSMÄSSA  
TVÅ MÄSSOR - EN ENTRÉ  

Bussresa till Älvsjö onsdagen den 6 mars. 
Avresa från järnvägsstationen (Oxelösund) kl 10.30 med  
Engstrands bussresor och beräknad hemkomst ca 18.30. 
Resa och entré (2 mässor), kostnad 250:- per person. 

Anmälan till Margareta Johnsson tel 31123 eller Stig Lidéhn  
tel  34712 senast onsdagen den 27 februari. 

Minsta antal deltagare är 30 personer. 
I mån av plats kan andra än OMBK-medlemmar medfölja. 

Aktivitetskommittén                                                         

Fiskedikt 
 

Jag stod på bryggan vid vår sjö 
och prövade mitt fiskespö. 

Det första kastet var en flopp. 
Vid andra kom en näckros opp. 

 
”Vid tredje får jag nog en fisk”, 
så tänkte jag – men ingen risk. 
En gädda kom som en torped, 

slök krok och drag och tafsen med. 
 

Försvann i djupet och var väck. 
Jag tyckte den var jättefräck. 

Jag hann ju knappast märka den. 
Och draget kostar femti spänn. 

 
Sen nappade det inte mer, 
så gäddor blev det inte fler. 

 
Marina Mönsterberg 
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Jobb under hösten 

          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 klubbmedlemmar får 

gå på kursen. 

Torsdagen den 25 april kl. 18.30. i klubbhuset 

Du som inte hinner till 18.30  kan komma senare 

Obligatorisk anmälan senast torsdagen den 18 
april till Margareta Johnsson tel. 31123 eller  

Stig Lidéhn tel.34712  

Civilförsvarsförbundet Oxelösund 
håller i kursen. 

Aktivitetskommittén 

Lastmaskinen  lägger ut stenmjöl och traktorn saltar. 

I höst har det, som vanligt, varit full fart med 
olika arbeten på klubbens område. Bl.a. har vi 
lagt på stenmjöl som saltats och vattnats för att, 
om möjligt, få bukt med de ojämna vägarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidigare nämnts på första sidan har även en 
friggebod för bl.a. extrabord och –stolar uppförts    
samt inklädning av tvättcontainern påbörjats. 
Dessutom har förbättringar gjorts i klubbhuset 
för att underlätta för bild– och film 
  visning. 

Text och foto: Nisse Levin  

Så här fin blev friggeboden. John-Olov visar. 

Tvättcontainern får tak. 

Kranhjälp? 
 
 
 
 

 
Våra släktingar Beryl och Arne skulle följa med ut i 
vår båt på den årliga skärgårdsturen. Bägge är över 
80 år och Arne stödjer sig på en käpp. Jag frågade 
Arne i telefonen: ”Klarar ni av att gå ombord via 
fören på båten vid bryggan eller ska jag köra fram 
till kranen?” Svaret blev: ”Nja, så dåligt har det 
inte blivit ännu så att du måste använda kran.” 
Ridå! 

       Nisse Levin 

 
 Mitt minne är som en julkalender  
- full av luckor.  
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OMBK bjuder in 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 
 

Nisse Levin 
Text och foto 

Förtjänstmärken... 
...fick följande sex som har jobbat inom klubben i minst 11 år: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Blommor… 
 

      

Leif Berg, Ivar Fallström och Bernhard Gustafsson Lars-Åke Johansson, Sven-Erik Gustavsson och 
Mats-Åke Snäck 

...fick Maggan Johansson av Leif  

Blommor... 
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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 3 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 anled-
ning 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  söndagen den 17 mars 2013. 
Datum för manusstopp står alltid på sidan två i 
Svallvågen som du förhoppningsvis har hemma 
eller finner på vår hemsida. Alternativt kan du all-
tid ringa till mig. Telefonnummer finns i minnes-
listan som alla medlemmar har fått.  

                                             Nisse Levin                                                         

Ordet fritt 
      
 
 

Angående den nya prissättningen av 

hallar. 
 

Styrelsen tog ett beslut att rekommendera att hal-
larna skulle kosta 2.800 kr löpmetern. (Alltså inte 
kvm). Jag var själv med vid beslutet, men jag är 
den ende som erkänner att vi ej beaktade att 7 m 
hallarna endast är 3 m breda. När jag påpekade 
detta så vidhöll styrelsen att taget beslut skulle 
gälla.  
Efter reaktion från revisorerna ändrades beslutet 
att ett kvm pris skulle tas ut på samtliga hallar. 
Detta medför att 7 m hallarna, över en natt stigit 
med 50 % och de övriga med 0 %. Jag anser att 
beslutet är käpprätt åt helvete. 

        Dan Karlsson                              

Barbiedockor upphittade 
 

I mitten av maj hittade jag två stycken Barbiedock-
or med mera vid trappan till klubbhuset. Kanske är 
det någon ledset barn som har saknat dem sedan 
dess? Sakerna återfås mot beskrivning. Telefon-
nummer till mig hittar du i minneslistan. 

     Marianne Levander 
      Klubbhusvärdinna                           

Redaktionen  tackar för alla Redaktionen  tackar för alla Redaktionen  tackar för alla Redaktionen  tackar för alla 

bidrag och önskar bidrag och önskar bidrag och önskar bidrag och önskar     

Svallvågens läsareSvallvågens läsareSvallvågens läsareSvallvågens läsare    

God Jul ochGod Jul ochGod Jul ochGod Jul och    

Gott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt ÅrGott Nytt År    
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 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB  ÅRSAVGIFTER SEPTEMBER 2012 - AUGUSTI 2013 

 ANTAGNA PÅ ÅRSMÖTET DEN  27 OKT. 2012     
     
 SISTA INBETALNINGSDAG 31 JANUARI 2013 
     
  2012 2012 höst   
     

Medlemsavgifter                     Årsavgift 300:- 300:-  
Debiteras endast en medlem i en familj 
boende på samma adress 

                                            Medlemsavgift 100:- 100:-  Debiteras alla medlemmar 
Juniormedlemskap 200:- 200:-   
Inträdesavgift 500:- 500:-   
Förseningsavgift 300:- 300:-   
Utebliven vakt 2.000:- 2.000:-   
Båtplats (bomlängd x båtplatsbredd) 38,32 38,32  Per kvadratmeter 
Jolleplats 100:- 100:-   
Landgångsplats 100:- 100:-   
Slipavgift 225:- 275:-  Höjning med 50 kr 
Slipavgift för båtägare  som endast   50:- 50:-   
nyttjar rampen     
Slipavgift, icke medlemmar 400:- 400:-  Sjösättning 
              -  "  - 400:- 400:-  Torrsättning 
Transport av båt utanför området 200:- 200:-  Tur o retur 

Ersättning till slip personal i smband med sjö och 
torrsättning 150:- 150:-   
Uppläggningsplats 260:- 260:-   
Uppläggningsplats parkering 70:- 70:-   
Mastställning 75:- 75:-   

Sjöbod 430:- 430:-  Fondera kommande takreparationer 
Hyra traktor 300:- 300:-  Lyfthjälp, grävning och dylikt 
Båthall (inkl. uppläggningsplats) 20,90 20,90  Per kvadratmeter 
Reparationsfond båthallar 6,50 6,50  Per kvadratmeter 
Garantiavgift 75:- 75:-   

Garantiavgift gäller endast nyttjare i klubben. Kan 
arbetas av med 1,5 timmas arbete på klubbens 
anläggningar     
Hyra klubbhus 1.000:- 1.000:-  Per dygn 
     

      

Bilaga till Svallvågen nr 3, 2012 


