
SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 1, 2013 

Ordföranden har ordet 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

Hej, klubbmedlemmar.     

                                                                                                                                                                                                            

Här kommer lite information från Vårmöte, 

möte med sjöbodinnehavare och båthalls-

innehavare. 

 

På vårmötet var vi 85 st. medlemmar, det 

var mycket bra, Göran informerade om hur 

det är på båtplatstillgängligheten. Han ta-

lade även om vaktlistan. Vi ska förlänga 

vaktperioden. 

 

Rapport om kranen.  

 

Fönstermonteringen talades det om. An-

märkningarna på sjöbodarna ska vara 

klara till sista juni 2013. Protokoll anslås 

på våra tavlor och hemsidan. De som inte 

är klara sista juni förlorar rätten till sjöbo-

den. 

 

Om hallarna talades om det stora arbete 

som vi har framför oss. 

Toalettfrågan var ett hett ämne, det gällde 

öppettiderna. Vi har bara sommarvatten.  

 

Det påpekades att inte samtliga flytkrop-

par är frigjorda ur isen. 

 

Förslag från mötet att våra protokoll ska 

läggas ut på hemsidan. Det ska göras men 

det blir en variant utan namn och annan 

information som är intern för klubben. 

 

 

Sjöbodinnehavare var kallade till möte om 

fortsatt information om vilka arbeten som 

återstår. Det kom bara 30 st. Det är ett  

80-tal som har anmärkningar. 

 

Hallinnehavarna var även de kallade till 

informationsmöte, av 195 kallade kom 70 

st. Göran och John Fogel talade om hur vi 

ska utföra arbetet med taken. Vi har en 

arbetsgrupp på 14 personer som ska ut-

bildas i takarbete. 

 

OBS! Kolla vaktlistan, du som inte  

tidigare har vaktat, men har en  

nyttighet, sjöbod, hall eller upplägg-

ningsplats är nu med i vaktlistan. 
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 2, 2013 nr 2, 2013 nr 2, 2013 nr 2, 2013 kommer ut i  
oktober. Manusstopp är söndagen den 8 september, 2013. söndagen den 8 september, 2013. söndagen den 8 september, 2013. söndagen den 8 september, 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 

 
Sjösättning:   20 april—19 maj 
Vår sårbarhet, HLR: 25 april kl. 18.30 
Valborg OMBK:  30 april, Phontonerna 
Städdagar:  11 juni kl. 17.00 
   20 augusti kl. 17.00  
 

 
Skärgårdsträff:  23-25 augusti 
Uppdragning:  14 sep.—13 okt. 
Årsmöte:   26 oktober kl. 10.00 
Årsfest:   26 oktober 

                                                Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013    

                                                            
OBS! Årsmötet OMBK 2013OBS! Årsmötet OMBK 2013OBS! Årsmötet OMBK 2013OBS! Årsmötet OMBK 2013    

    
Årsmötet 2013 är lördagen den 26 oktober kl. 10.00 i klubbhuset.  

(Annat datum har tyvärr förekommit.) 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 

Plats 
för 

 
 
 
 
 
 
Mejladress. 
Jag vill börja med att berätta hur tokigt det kan 
bli, när inte inbjudan till ”tjejträffarna” kommer 
fram. Ida kom en dag fram till mig och frågade 
varför hon inte får några mejl från klubben. 
Jag försöker med standardsvaret, som är, att 
Du kanske har bytt mejladress utan att berätta 
detta för klubben. Nej säger Ida, jag har haft 
samma mejladress de senaste 10 åren.  
När jag nu kollar vilken mejladress klubben 
har registrerad för Ida, är fältet med Ida:s mej-
ladress helt tom.  
Att mejladressen till Ida saknades kanske be-
rodde på att Ida aldrig meddelat klubben sin 
mejladress. Därför vill jag uppmana dig att all-
tid vara noga med att meddela klubben när 
dina kontaktuppgifter ändras. Vi använder 
mycket gärna mejl och SMS för att snabbt nå 
ut med information till medlemmarna. 
 
Vaktpass för alla med nyttigheter. 
Som Du säkert kommer ihåg från årsmötet, 
har styrelsen beslutat att alla medlemmar 
som har någon nyttighet i klubben skall delta i 
vaktandet av hamnen.  
Vaktlista bifogas detta utskick till de berörda. 
Om tilldelat vaktpass inte passar är ditt ansvar 
att hitta någon som Du kan byta vaktpasset 
med. Ett vanligt förfarande är, att man delar 
på natten, så att Du vaktar halva natten till-

Hamnkapten har ordet 

sammans med någon vuxen person samti-
digt som din kompis gör på samma sätt 
med andra delen av natten. Vaktstyrka skall 
alltid bestå av minst två vuxna personer. 
 
Kranarbete. 
Som Du kanske redan noterat pågår utbyte 
av telfern på sjösättningskranen. Detta ut-
byte sker främst av två skäl: befintliga tel-
fern är gammal och mycket svår att förse 
med reservdelar och att vi varje år fått be-
siktningsanmärkningar på glapp på linfö-
ringen.  
När projektet att ersätta dagens telfer är klar 
har vi fått en radiostyrd utrustning där kran-
föraren lättare kan ombesörja sjösättning/
torrsättning av din båt. Den nya utrustning-
en ändrar inte på kravet att båtägaren all-
tid skall ha egen medhjälpare med vid sjö-
och torrsättning. Montagearbetet görs som 
vanligt av några duktiga klubbmedlemmar. 
 
Sjöbodreparationerna 
Arbetet med sjöbodsreparationerna från 
2012 fortsätter som planerat. Kvarvarande 
besiktningsanmärkningarna skall vara åt-
gärdade senast den 30 juni 2013.  
Det är Du som sjöbodsinnehavare som är 
ansvarig för att besiktningsanmärkningar 
blir åtgärdade. Efter den 30/6-2013 genom-
förs en ny kontrollbesiktning.  
Om det efter denna besiktning kvarstår an-
märkningar, riskerar sjöbodsinnehavaren, 
med omedelbar verkan att förlora hyresrät-
ten till sin sjöbod.  
Utbyte av sjöbodsfönster kommer att ske 
genom yrkesskolans försorg.  (Forts. på sidan 5) 
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Göran Johansson 
Hamnkapten                                                     

Innan detta arbete startar kommer Bernt och 
hans kompis Örjan (pensionerad snickare) till-
sammans med John Fogel att arbeta fram en 
metod hur arbetet skall utföras.  
C:a 2 veckor innan byte av fönster startar, 
kommer aktuella sjöbodsinnehavare att bli 
kontaktade med instruktioner om vad som gäl-
ler samt att Du måste lämna en sjöbodsnyckel, 
med tydlig märkning, till klubben.  
För de medlemmar som anser sig kompetenta 
att byta sitt fönster är det ok att kontakta 
hamnkapten eller vice för att få ett fönster och 
instruktioner. 
 
Nedanstående råd fick jag från en medlem i 
höstas. Jag vill gärna dela med mig av dessa 
självklara synpunkter för att få bästa möjliga 
samarbete vid mastkranen. 
 
Avmastning. 
OBS! Innan Du åker fram till mastkranen! 
 
ο Plocka bort samtliga segel. 
ο Ta bort bommen. 
ο Ta isär el-kopplingar. 
ο Lossa ev. beslag mm vid däcksgenomfö-
ring. 
ο Ta bort undervant och om du har svepta 
spridare (spridarna är vinklade bakåt) kan du 
ta bort akterstaget (masten står garanterat 
kvar ändå). 
Se till att ha behövliga verktyg: Tång, skruv-
mejsel mm till hands. 

Nu är du klar för mastkranen  
 

(Forts. från sidan 4) 
 

 
 
Tips vid mastkranen (vid avmastning) 
. 
ο Vill du ta bort ev. utrustning i masttoppen 
gör det först. 
ο Lägg båten noggrant med mastfästet rakt 
under vajern (häng vajern rakt ner och kolla). 
ο Har du en (1) spridare, lägg lyftstroppen 
runt masten och dra den upp under spridaren 
med hjälp av kranen. 
ο Har du fler spridare, använd liften till 
spinnakerbommen som hakas fast i lyft strop-
pen. Om du inte har lift eller inte litar på den, 
kasta en tamp över nedre spridaren runt mas-
ten (två kast) och gör en lång stropp av den 
som du fäster i lyftkroken. 
ο Om masten står på däck: Ha alltid en 
”gubbe” vid mastroten under hela processen 
när du släpper stagen. Ta bort förstaget sist. 
 
Vid påmastning gäller det omvända. 
Lycka till! 
 

 
 
 
 
 
 

    
            

           Det stora fartyget passerar en öde ö. En 
passagerare ser en trasigt klädd man som hop-
par omkring och viftar med armarna. 
- Vem är det där? Frågar han kaptenen. 
- Jag vet inte, men han blir lika glad varje gång 
vi passerar. 

 

          En skeppsbruten och dum person flöt 
iland på en öde ö. Efter några dagar flöt det 
iland en tom livräddningsbåt. 
Då slog han sönder livräddningsbåten och 
byggde en flotte av brädorna! 
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Köp klubbtröjor m.m. 

 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  

ordinarie bord. Det finns extrabord och stolar i den nya frigge- 
boden 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 klubbhusvärdinnan  
Marianne Levander eller hennes ställföreträdare. 

.  
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-13 04 59 

HYR KLUBBHUSET! 
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          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 

 
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 
 

OMBK bjuder in till 

 
 
 
 
 
 
 
 

Årets skärgårdsträff har vi för avsikt att avnjuta i 
närområdet, någonstans vid  

Trässö– Marieskär,  
fre. den 23 till sön. den 25 augusti.  

Närmare position anslås på anslagstavlan i klubb-
hamnen och i anslutning till bryggorna dagarna 

före. 
De som kan och vill åker ut på fredag, kanske för 

att ha grillkväll.  
På lördag blir det tävlingar och sillunch 

under dagen. Till kvällen tänkte vi äta kräftor med 
tillbehör. Kanske någon tar med sig gitarr 

och kompar till dryckesvisorna? På söndagen av-
slutar vi träffen med gemensam fika innan hemfärd. 

Allt beror på väder och vind. Var och en tar med 
sig mat och dryck för eget behov. 

Frågor? Ring till Stig Lidéhn, 34712. 
VÄLKOMNA!  

Aktivitetskommittén 
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OMBKs damsektion  
 
 

 

I OMBK har funnits en livaktig damsektion. 
Den bildades 1955 och upphörde 1978. År 
1955 tyckte den dåvarande ordföranden i 
OMBK Erik Solberg, tillsammans med styrel-
seledamöterna Erik Larsson och Carl-Olof 
Lundh, att en damsektion borde bildas. Sekt-
ionen startade med 17 medlemmar 1955.  
 
Verksamheten var inriktad på att stödja klub-
ben, genom att ordna tombolor skänka 
vandringspriser mm. Damsektionen firade 
10-årsjubileum den 30 oktober 1965, 15-
årsjubileum den 13 mars 1970 och 20-
årsjubileum den 6 mars 1975. Till alla jubi-
leum utgavs ett sånghäfte.  
 
Till 20-årsjubileet fanns även OMBK:s klubb-
visa med i sånghäftet samt en för tillfället 
skriven hyllningsvisa till damerna i OMBK, 
att sjungas till melodin, Farmareflickan, tex-
ten skriven av signaturen L.H-n. I ett repor-
tage i tidningen Folket från den 8 mars 1975 

kan man läsa att 20 årsjubileet firades utan 
karlar och att 33 medlemmar av totalt 60 st 
deltog. Bland deltagarna fanns tre veteraner, 
Fredrika Augustsson 84 år, Blenda Ohlsson 
79 år och Sigrid Thorén 75 år. Styrelsen best-
od då av ordförande Inga Lundh, kassör Anna
-Lisa Zetterström, sekreterare Anna-Lisa Au-
gustsson, dessa hade innehaft sina poster se-
dan sektionens bildande. Klubbens första 
klubbmästare Kaj Mattson deltog också på 
jubileet. Tyvärr sågs inte någon från OMBK.s 
styrelse som uppvaktade damerna. Men troligt 
var att även styrelsen var portförbjuden vid 
detta jubileum. Bilden är saxad från reportaget 
i tidningen Folket. 
 
Damsektionen hade ett eget klubbmärke med 
ett ankare, vimpel och text Damsektion. 
Klubbmärket har jag sparat som ett minne från 
min mamma Lilly Augustsson som var med-
lem i damsektionen. 

Eje Augustsson                                                   
Medlem nr 42 

 
         Faktum är att hur långt ut på haven man 
än seglar, så är man oftast inte mer än två kilo-
meter från land. Men det ligger rakt under en. 

 

        Signalflagga: kvadratiska eller triangulära 
tygstycken, avsedda att föras upp och ned, på 
fel ställe, i fel följd och/eller vid fel tillfälle och 
tid. 
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Svar till Danne ”Angående  
prissättning av hallar” 

 
Danne skriver att han är den enda som erkänner 
att vi inte beaktade att 7m hallarna endast är 3m 
breda!   
Jag påpekade vid mötet, uppenbarligen med för 
svag stämma, att bredden inte är densamma för 
alla hallar men mötet vidhöll att det ur administ-
rativ synpunkt skulle vara fördelaktigt att ha ett 
löpmeterpris på hallarna.  
Ingen av de närvarande reserverade sig mot be-
slutet. 
Revisorerna har inte haft några synpunkter på 
beslutet. 
 
Den nya prissättningen innebär att alla nyttjare 
av 7m hallar som säljer sina dispositionsrätter 
får ett bättre kvadratmeterpris än alla andra, ef-
tersom köparens kvadratmeterpris blir något 
högre.  
Detta pris är dock en dispositionsavgift som kö-
paren får tillbaka vid försäljning. 
Den årliga avgiften för hallarna är beräknad på 
ytan d.v.s. är ett kvadratmeterpris och är lika för 
alla hallar. 

    Anders Lind 
    Hallbytesansvarig 

Anm. Detta är svar på Dan Karlssons insändare i   

Svallvågen nr 3-2012. Red. 

 
Besök av KBV 595 

 
När min fru Annica och jag var på promenad i sol-
skenet och var utanför Båt & Motor så hördes ett 
brummande ljud. 
”Det låter som det kommer en båt i kanalen” säger 
jag. ”Nej, men det kommer en svävare” konstaterar 
Annica. 

 
Det var Kustbevakningen från Gryt som var på be-
sök. När vi senare gick hemåt igen fick vi se att den 
låg ”parkerad” vid Rundbryggan. Lunchdags 
kanske? 

   

                   Nisse Levin   
               Text och foto                                                       

Svävaren på kanalen. 

KBV 595 vid Rundbryggan 

          
   Det ösregnade. Damen drog upp kjolen 

för att skydda sin nya hatt under vätan. 
Några förbipasserande herrar ropade glatt: 
-Hallå där, damen. Ni visar hela baken. 
-Det gör inget, svarade damen. Baken har jag 
haft sen 1942 men hatten är alldeles ny. 
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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 1-2013 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 8 september 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                                                        

 
Vårfesten 

 
Ett drinkbord inramat av OMBK-vimpeln hälsade de ca 60 gästerna välkomna. Efter välkomstdrinken 
intogs en välsmakande grillbuffé till ljudet av välsjungande(?) festdeltagare som tillsammans med de 
duktiga musikerna Hasse Appelkvist och Lennart Wantzin såg till att det blev fart på tillställningen.  
Hasse och Lennart anordnade också en musikfrågesport med tillhörande dans och sångkörsframträ-
dande. Det var mycket uppskattade inslag. 
Ett stort tack till de i Aktivitetskommittén och andra som anordnade den trevliga vårfesten.  
    

           Nisse Levin                                                        

    Drinkbordet       Foto: Christoffer Levin I dansens virvlar        Foto: Christoffer Levin 

Svallvågens läsare tillönskas en skön vår Svallvågens läsare tillönskas en skön vår Svallvågens läsare tillönskas en skön vår Svallvågens läsare tillönskas en skön vår 

samt en varm och trevlig båtsommarsamt en varm och trevlig båtsommarsamt en varm och trevlig båtsommarsamt en varm och trevlig båtsommar    


