
Leif Berg                                                          
Ordförande 

SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 3,  2013 

Ordföranden har ordet 

Hej Klubbkamrater!   

Årsmötet 2013-10-26. 
Ett sammandrag från årsmöte, där vi var 90 st 
medlemmar. Till ordförande valdes Thomas 
Ålund, sekreterare Carin Josefsson.  
Verksamhetsberättelse, kassaberättelse, revis-
ionsberättelse, godkändes. Anslagen till kören, 
styrelsen, sjöräddningssällskapet antogs. Inve-
steringarna med bl.a. utslagsvask för bärbara 
toatankar som placeras i närheten av toaletten. 
  
Sjöbodarna talades mycket om, finns redovisat 
på annan plats. Under medlemsärenden blev 
det en mycket intensiv diskussion om den så 
kallade 3-årsregeln gällande båtplats- båthall. 
Mötet föreslog att styrelsen ska arbeta med 
frågan. Styrelsen informerade om att vi ska ta 
fram avtal som ska gälla för bryggplatser, sjö-
bodar, vinterplatser samt skriva nya för båthal-
larna.  
 
Nya medlemmar ska kallas till möte i samband 
med vårmötet i mars. Om hallar och skötseln 
av dessa redovisas på annan plats. 
Nya funktionärer är suppleant Jan Gabriels-
son, slipförmän John-Olov Carlsson, Lars Jo-
hansson, aktivitetskommittén Amata Sanikan, 
Peter Lundqvist, Malin Friberg. 
 
Den som var närvarande av de funktionärer 
som avgår var Mervi Granqvist. Övriga som 

avgått är Göran Karlsson, Fredrik Jansson, 
Christer Lundqvist. Sångkören Pontonerna 
fick varsitt klubbmärke att ha på sig när de 
är ute och sjunger. 
 
Toatömningsstation m.m. 
Vi har i styrelsen talat om Toa- tömning. Har 
haft möte med Ulf Karlsson på Oxelö-energi. 
Kommunen har inget med septisugen som 
står vid Promarina att göra längre. Ulf upp-
manade styrelsen att kontakta Promarina. 
Det är gjort och Calle Söderberg har ringt 
mig och talat om att han har skulden till den 
dåliga placeringen av sugen.  
Vi kommer att montera en utslagsvask för 
bärbara tankar på väggen vid toaletten eller 
slipboden samt vatten för renspolning. 
 

Bensinmacken 
Bensinmacken ska flyttas nästa år(2014) 
och då ska septisugen placeras på den.  
Alt: 1 är vid gamla pontonfästet norr om 
Mulle. Alt: 2 är framför Promarinas hamn-
kontor (om räddningstjänsten tillåter). Alt: 3 
är vid långa bryggan norr om hamnkontoret. 

 

ochochochoch    
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SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 1, 2014 nr 1, 2014 nr 1, 2014 nr 1, 2014 kommer ut i  
april. Manusstopp är måndagen den 17 mars 2014. måndagen den 17 mars 2014. måndagen den 17 mars 2014. måndagen den 17 mars 2014.     
 
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 
eventuellt 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 
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 ändrade 
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 klub-
ben 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 

               Välkommen med din ändring!  

    
   Nyårsaftongrillning:  31 dec. 2013 kl 12.00 
   2014: 
   Fika för daglediga: 21 jan., 11 feb., 25 mar. och 22 apr. kl. 15:00 
   Svenska sjö-info: 30 jan. kl. 18.30  
   Vårmöte:    1 mar. kl. 10.00 
   Vårfest:    1 mar. kl. 19.00 
   Allt för sjön:   7 mar. Kl. 10.30 
   Sjösättning:  19 apr.-18 maj 
   Valborgsfirande: 30 apr. kl. 19.00 
   Städkvällar:  10 jun. och 19 aug. kl. 17.00 
   Uppdragning:  13 sep.- 12 okt. 
   Årsmöte:  25 okt. kl. 10.00 
   Årsfest:  25 okt.  

                                                Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013Aktiviteter i OMBK 2013----2014201420142014    
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 
 
 
 
 
 
Klubbkamrater! 
 
Bombojarna 
Gissningsvis kommer det att bli vinter även i 
år. Som bryggplatsinnehavare skall Du då 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. Du 
som inte sköter om dina bojar under vintern 
och sedan drabbas av skador när isen släp-
per, kommer att bli ersättningsskyldig för upp-
komna skador. Ingen garantitid kommer heller 
att utgå för arbeten med att reparera sönder-
frusna bojar/bommar/bryggor. 
 
Sjöbodarna 
Reparation av sjöbodarna har pågått även 
2013. I september 2013 gjordes en ny besikt-
ning med hjälp av en extern besiktningsman. 
Vid denna besiktning framkom nya och gamla 
skador som inte blivit åtgärdade.  
Det finns sjöbodsinnehavare som trots påpe-
kande inte åtgärdat, mer än två år gamla, an-
märkningar på sina sjöbodar. Många anmärk-
ningar var att panelen under gångbryggorna 
var dåligt behandlade. Under försommaren 
2013 kortades därför brädorna på gångbryg-
gorna av, så att tvätt och målning av panelen 
lättare kunde ske. Trots denna åtgärd strun-
tade en del sjöbodsinnehavare i att åtgärda 

Hamnkapten har ordet 

tidigare utfärdade anmärkningar. Vidare har 
det under bytet av fönster uppstått anmärk-
ningar som skall åtgärdas.  
Därför har styrelsen beslutat att publicera 
besiktningsprotokollet på hemsidan och an-
slagstavlan senast den 31 dec 2013.  
 
Under april månad 2014 inbjuds alla sjö-
bodsinnehavare till en informationsträff där 
Du kan få hjälp och råd att förstå vad som 
menas med dina anmärkningar.  
Under tiden fram till den 30 juni 2014 är det 
respektive sjöbodsinnehavares ansvar att 
se till, att gjorda besiktningsanmärkningar blir 
åtgärdade. Någon dag i början av juli månad 
görs en kontrollbesiktning huruvida gjorda 
anmärkningar åtgärdats eller ej.  De sjö-
bodsinnehavare som nu inte har åtgärdat 
sina besiktningsanmärkningar kommer då att 
fråntas nyttjanderätten till sin sjöbod.  
 
Risken att inte hitta nya hyresgäster är i prin-
cip obefintlig, då det i dag finns 126 medlem-
mar som köar för en sjöbod. Jag kommer att 
via anslagstavlan och mejl att informeras om 
vad som gäller. Håll därför lite koll även på 
anslagstavlan. När vi skriver september 2014 
kan vi konstatera att sjöbodsunderhåll pågått 
i tre år, vilket jag tycker är för långsamt och 
mycket tråkigt. Hur framtida sjöbodsunder-
håll skall ske är en fråga som Du gärna får 
hjälpa till att besvara? 
 
Båthallarna 
Reparation av taket till hall 1, har styrelsen 
tillsammans med proffs, beslutat ske genom 
att demontera gamla plåten och Forts. på sidan 5) 
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hålls ett medlemsmöte som oftast är av karak-
tären informationsmöte. Sjösäsongen inleds 
och avslutas med sjösättnings- och upptag-
ningsperioden. 
Under sommaren arrangeras två städkvällar 
dit Du är välkommen för att ”putsa” på vår fina 
anläggning. 
Datum och telefonnummer till klubbens funkt-
ionärer finner du på den minneslista som 
skickas ut tillsammans med avin om den årliga 
avgiften. 
 

 

 
 
 
 
 
 Göran Johansson 

Hamnkapten                                                     

sedan montera ny plåt.  Genom att välja 
denna metod kan vi vänta några år med att 
genomföra takplåtsbytet. Vi måste naturligtvis 
följa hur rostutvecklingen på taket sker. 
 
Vid årets besiktning av båthallarna framkom 
bland annat att rosten börja bli synlig på de 
yttre järnkonstruktionerna. Därför kommer vi 
att upprätta en förteckning över de båthallar 
som måste rostborstas och målas. Denna för-
teckning kommer att tas fram under våren och 
publiceras på anslagstavlan och mejl. Det är 
sedan upp till respektive hallinnehavare att åt-
gärda anmärkningarna. När vi sedan kommer 
fram till den 30 september 2014 görs en ny 
besiktning.  
 
De hallinnehavare som då inte åtgärdat 
sina anmärkningar, kommer att få dessa 
åtgärdade under 2015 med hjälp av extern 
leverantör på hallinnehavarens bekostnad. 
 
Vid besiktningen upptäcktes trasiga gångjärn 
till någon port. Det är hallinnehavarens ansvar 
att gångjärnen underhålls och regelbundet 
smörjs. Tänk på vad som kan hända när 2 av 
tre gångjärn går sönder, jag vill då, inte hamna 
under en fallande port. Om hur Du smörjer 
dina gångjärn har Ivar Fallström tidigare skrivit 
om i Svallvågen. 
 
Klubbens verksamhet  
I dag fick jag en fråga om hur klubben funge-
rar. Här skall jag kortfattat beskriva verksam-
heten. Det är Du medlem som avgör vilka nyt-
tigheter Du vill köa till. Kölistorna finns att stu-
dera på klubbens hemsida www.ombk.nu 
Verksamhetsåret omfattar tiden från den 1 
september till 31 augusti och med ett årsmöte 
under oktober månad. På årsmötet väljs funkt-
ionärer och avgifter fastställs. Årsmötet fast-
ställer datum när de årliga avgifterna skall vara 
betalade till klubben. 
  
Efter årsmötet startar arbetet med att fördela 
lediga båtplatser i hamnen. Det är mot den 
bakgrunden som jag efterlyser om det finns 
någon medlem som inte tänker nyttja sin 
bryggplats nästa säsong.  Sökande medlem 
kan erbjudas en permanent bryggplats eller att 
låna en plats 1 år i taget.  
Lån av bryggplats har ofta sin bakgrund i att 
en medlem väljer att inte sjösätta sin båt ett 
eller flera år. Ägarbyte på båthall kan äga rum 
när som helst under året. Under mars månad 

(Forts. från sidan 4) 
 

Gör det du älskar, 
  älska det du gör 

  

Fönsterbyte klubbhuset 

Samtliga fönster i klubbhuset är utbytta, dels för 
att de gamla började bli dåliga och dels för att de 
nya är energieffektivare. I samband med fönster-
bytet upptäcktes att delar av fasaden också var i 
dåligt skick varför även dessa byttes ut.  
De som mestadels har varit engagerade i detta 
arbete är Janne Carlsson, Lasse Johansson och 
Ingemar Åhrberg samt några andra till och från. 

    Nisse Levin 
    Text och foto                                                         

Lasse Johansson och Janne Carlsson byter fönster och 
panel. 
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Vårfest 2014Vårfest 2014Vårfest 2014Vårfest 2014    
    

Lördagen den 1 mars kl. 19.00Lördagen den 1 mars kl. 19.00Lördagen den 1 mars kl. 19.00Lördagen den 1 mars kl. 19.00    
    

Priset är 195 kr/personPriset är 195 kr/personPriset är 195 kr/personPriset är 195 kr/person    
Då ingår: Välkomstdrink, Då ingår: Välkomstdrink, Då ingår: Välkomstdrink, Då ingår: Välkomstdrink,     

härlig förrätt och härlig förrätt och härlig förrätt och härlig förrätt och     
varmrätt samt kaffe och kakavarmrätt samt kaffe och kakavarmrätt samt kaffe och kakavarmrätt samt kaffe och kaka    

Dryck för eget behov tar du med dig självDryck för eget behov tar du med dig självDryck för eget behov tar du med dig självDryck för eget behov tar du med dig själv    
    

Dans till levande Dans till levande Dans till levande Dans till levande     
orkester: Rock&Blusorkester: Rock&Blusorkester: Rock&Blusorkester: Rock&Blus    

    
Anmälan senast Anmälan senast Anmälan senast Anmälan senast     
den 23 februari tillden 23 februari tillden 23 februari tillden 23 februari till    

Margareta Johnson, tel. 0155Margareta Johnson, tel. 0155Margareta Johnson, tel. 0155Margareta Johnson, tel. 0155----311 23 311 23 311 23 311 23     
eller Stig Lidéhn, tel. 0155eller Stig Lidéhn, tel. 0155eller Stig Lidéhn, tel. 0155eller Stig Lidéhn, tel. 0155----347 12347 12347 12347 12    

    
Varmt välkomna!      Varmt välkomna!      Varmt välkomna!      Varmt välkomna!          

    AktivitetskommitténAktivitetskommitténAktivitetskommitténAktivitetskommittén    
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OMBKs båthallar och  
bytesrutiner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
OMBK äger 197 båthallar som upplåts enligt kö-
lista med nyttjanderätt till medlemmar för förva-
ring av i klubben registrerade båtar. I stadgarna  
§ 19.1.1 finns övriga förhållanden i vad avser båt-
hallarna reglerade. 
 
Av de 197 hallarna är 24 st. 3x7m, 48 st. 4x9,5 m, 
100 st. 4x10 m, och 25 st. 4x11 m. Enl. stadgarna 
skall varje hallstorlek ha separat kö. 
 
Medlems placering i kön för respektive hallstor-
lek avgörs av datum för inlämnad intresseanmälan 
till klubben. Detta sker normalt vid inträde i klub-
ben men kan även ske vid senare datum. 
Kölistorna revideras normalt löpande. De nyttjan-
derätter som blir lediga erbjuds köanden enl. kö-
listan varefter budet går till nästa person i kön. 
Man kan endast få en chans/år/hallstorlek att för-
värva en hall.  Två i följd avböjda erbjudanden/
hallstorlek medför nedflyttning till sista köplats. 
 
När hallnyttjare vill avyttra sin hall meddelar han 
av styrelsen utsedd hallbytesansvarig som låter 
besiktiga hallen och tar kontakt med nästa person 
i kön.  
Priset för överlåtelsen skall ligga inom de av 
klubben rekommenderade intervallet. När säljare 
och köpare är överens skrivs kontrakt mellan 
klubben och den nya nyttjaren medan den gamla 
avslutar sitt kontrakt. Om säljaren ej har någon 
skuld till klubben erhåller han hela köpeskillingen 
om ej regleras skulden innan pengarna betalas. 
 
Observera att OMBK äger hallarna och att nytt-
janderätten till en båthall formellt köps av klub-
ben och inte av tidigare nyttjare. Detta innebär att 
alla överlåtelser skall ske i närvaro av klubbens 
hallbytesansvarig och/eller klubbens firmateck-
nare, tidigare och ny nyttjare tillsammans eller var 
för sig. 
 

   Anders Lind                                                          
   Hallbytesansvarig OMBK 

    i samarbete med 

 

Ordnar informationskväll om båtför-
säkring 
 

Torsdagen den 30 ja-
nuari 2014 kl 18.30 
i OMBK:s klubbhus 
 
Lena Englund från Svenska Sjö informerar 
om båtförsäkring och skadefrågor.  
Fundera ut vad du vill fråga om i förväg.  
OMBK bjuder på kaffe med dopp. 

    Rolf Zetterström   

   Försäkringsombud OMBK                                                 

 
Båtbottentvätten 

 
Under säsongen, juni till och med september, 
har det tvättats cirka 315 båtar. Det är ungefär 
lika många som förra året. 
Vi har haft höga zinkhalter i det renade vattnet 
vilket inte är bra men förståeligt då bottenfärger-
na innehåller mycket zink. Vi har backspolat 
systemet annorlunda nu i år vilket kan ha bety-
delse. Samtidigt har vi tagit fler prover på vatt-
net i år för att se hur värdena ändras. När  
zinkvärdena ökade bytte vi filter för eventuellt 
kunna se om värdena sjönk, vilket de inte 
gjorde.  
Nu ska vi ta kontakt med leverantören för att se 
om han kan ha en lösning på zink problemet. 
Rent teknisk har anläggningen fungerat bra. Vi 
kommer att ändra lite parametrar i styrsystemet, 
flytta en pump plus några småsaker. 

    Jan Karlsson
    Miljöansvarig 
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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. 
OBS! Fr.o.m. den 1 januari 2014 är hyran 1500 kr/dygn. 

 
 

Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärdinnan  
Marianne Levander eller hennes ställföreträdare.  

Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-13 04 59 

HYR KLUBBHUSET! 

Köp klubbtröjor , märken m.m. 

  
Köp OMBK´s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna  finns i storlekarna 
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. 

Klubbpin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har tagit fram en klubbpin, nål med baksi-
desfäste, att ha på en blus, skjorta, slips 
etc., ca 18x13 mm i grönt vitt och guld. Den 
kostar 50 kr.  

T-shirt 
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Fika för daglediga 
 
 

 
 
 
Tisdagarna den 21 januari, 11 februari, 25 mars 

och den 22 april 15:00 bjuder klubben på 
fika i klubbhuset för den som kan och vill. 

Välkommen! 

Aktivitetskommittén 

med Vildmarksmässan i Älvsjö 2014 
     
  Bussresa från Järnvägsstationen (Oxelösund) 
fredagen den 7 mars 2014 kl. 10.30. Beräknad hemkomst ca 18.30 

 
Kostnad för bussresa och entré: 300 kr/person 

Anmälan till Margareta Johnsson tel. 31123 eller Stig Lidéhn tel. 
34712 senast den 20 februari 

I mån av plats kan andra än OMBK-medlemmar medfölja 
Aktivitetskommitén 

 
Nyårsgrillning vid klubbhuset 

 
 
 
 
 
 
 
                   
        

 Nyårsaftonen kl 12.00 (på dagen) 
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  

innan kvällens nyårsfirande börjar önskar 

Aktivitetskommittén                                                          

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 

Anm. Allt för sjön och vildmarksmässan. 
I annonsen för 2013 kom vildmarksmässan 
med av misstag. År 2014 pågår dock vild-
marksmässan fr.o.m. den 7 t.o.m. den 9 
mars, alltså även när vi är där. Red.  
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Välbesökt filmkväll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 medlemmar anslöt sig den 7 nov i klubbhuset till den första av tre filmkvällar, där Nona Johans-
son visade gamla smalfilmer om OMBK från början av 1950-talet och framåt. 
 
Kvällen inleddes med en historisk tillbakablick från klubbens början 12 september 1922, fram till att 
klubbhamnen i Oxelöviken togs i bruk 1928. 
Nona kunde stolt berätta att han är tredje generationen i OMBK. Farfar målarmästare Filip Johans-
son var med redan 1923 och sedan var pappa målar-Olle Johansson medlem fram till sin bortgång. 
Filmerna är tagna av Herbert Zetterström, nära vän till Nonas föräldrar. 
Anledningen till att filmerna hamnade i Nonas ägo berodde på att han på den tiden (i början av 1970-
talet) var mycket aktiv i såväl OMBK som i förbundets ÖSBF–styrelse. Herberts önskan var att 
Nona skulle ta hand om dessa och förvalta dem väl. 
 
Första filmen började med en promenad ut på långbryggan i Oxelöviken, därefter en båttur med di-
verse strandhugg mot Skäret, Hästholmen (där Herbert och Annalisa hade sin sommarstuga), Ålö 
(som blev klubbholme 1957) en vy av Oxelösunds Järnverk från sjösidan och även Gamla Oxe-
lösund. Därefter fick vi vara med på invigningen av Sandviken 19 juni 1963, men flytten dit  
startade dock redan hösten 1960. Filmen avslutades med Sörmlandsregattan i navigation för motor-
båtar med start och mål på Ålö 1964. 
 Film nummer två var från OMBKS 40 års jubileum 1962 på Hasselbaren i Oxelösund. Och därefter 
en rundtur med buss från 4 jan 1963 i Oxelösund och hamnen.  
 
Sista filmen för kvällen var från damsektionens (bildad 1956) hemliga resor 1964-65 Örebro- Karl-
stad- Rejmyre samt även damsektionens 10 års fest med respektive. 
Några av de gamla trotjänarna i klubben som syntes på filmerna var också glädjande nog med på den 
första filmkvällen, nämligen Bertil Karlsson, Uno Midell och Pelle Hedström. 
 
Nästa filmkväll var den 28 november, då visades filmen från klubbhusbygget 1979-81 samt även 
sommarlägret för ungdomar på Ålö 11-15 juni 1980. 
Den 12 dec är inte programmet bokat, då finns det chans att se valfri film i repris efter önskemål.  
Filmerna kan även visas vid andra tillfällen efter överenskommelse.    
         Nisse Levin med god hjälp av 

         Nona Johansson själv                                                      

 Foto: Nisse Levin  
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Sjö-Folke 
 

I början av 50 talet gästades Oxelösund av en 
seglare från Bromma som kallade sig Sjö-
Folke. Han kom tidigt varje år  med sin segel-
kanot E58 ”Sjuss”, ofta innan träbåtsägarna i 
Oxelöviken hade hunnit sjösätta sina båtar. 
Han var ibland ensam men kunde också ha 
med sig sin gast som kallades Rexy. Han väl-
komnades som ett pålitligt tecken  att nu var 
båtsäsongen på gång. Övernattning ordnades 
i någon klubbmedlems sjöbod innan seglingen 
fortsatte till hans mål för vårens första segling, 
Harstena.  
 
Mitt minne av Sjö-Folke är från 1952 då vi 
sökte natthamn på Jutskären på väg hem till 
Oxelösund. Sjö-Folke med gast Rexy hade 
också stannat där inför natten.

Min Pappa och han kom genast i samspråk 
och det bestämdes att vi skulle släpa dom till     
Oxelösund nästa dag. 

Hemkomna till hemmahamnen besöktes 
vårt hem, varvid Sjö-Folke ritade och skrev i 
vår gästbok. Se nedan. 

  
Jag har på senare tid tagit reda på att han 
också var en ivrig skridskoseglare i Stock-
holms Skridsko Seglar Klubb SSSK. 
Detta var min första kontakt med en segel-
kanot, föga anade jag då att jag själv skulle 
äga och segla en E-kanot, med nr 217, i 
framtiden. 
   Eje Augustsson                                                 
   Medlem nr 42 

Jutskären 1952, Lil och Sjuss, Rexy i sittbrunnen 
på Sjuss, jag på fördäck på Lil med 
mina föräldrar ombord. 

Bogsering mot Oxelösund 

 Lille Otto förklarar varför     
vi firar jul:  
-På julen firar man Kalle  

Ankas födelsedag. Förr var han i 
svartvitt men nu är han i färg.  

           
   När den äkta mannen kommer hem från 

jobbet möts han av en bekymrad hustru. 
-Jag har både goda och dåliga nyheter, säger 
hon. 
-Då tror jag att jag vill höra de goda nyheterna 
först. 
-Okej, bilens krockkudde fungerar. 
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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 

            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  måndagen den 17 mars 2014. 
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                                                        

Internet 
Du som har tillgång till Internet kan gå in 
på vår hemsida, www.ombk.nu, och 
bläddra dig fram till Svallvågen nr 3-2013 
så ser du bl.a. de flesta bilderna i färg. 

Redaktionen tackar Redaktionen tackar Redaktionen tackar Redaktionen tackar 
alla läsare och alla läsare och alla läsare och alla läsare och     

bidragsgivare för bidragsgivare för bidragsgivare för bidragsgivare för     
den här säsongenden här säsongenden här säsongenden här säsongen    

GOD JULGOD JULGOD JULGOD JUL    
ochochochoch    

GOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅRGOTT NYTT ÅR    

Årsfesten 
 

Årsfesten samlade 56 personer och blev, som van-
ligt, en trevlig tillställning. Orkestern Vincent spe-
lade redan vid välkomstdrinken samt till både sång 
och dans.  

God mat från PA Catering samt egna drycker för 
höjde stämningen.  
Bland de som ska tackas  särskilt för värdskapet är 
Mervi och Lasse Granqvist, Margareta Johnsson 
och Stickan Lidéhn. 

      Nisse Levin 
     Text och foto                                                         


