
Hej Klubbkamrater 
 
Efter en härlig sommar har vi haft en mycket varm o skön sensommar ända 
till oktobers slut. 
På årsmötet hade 91 st medlemmar mött upp. Styrelsens förslag till stadge-
ändringar gick inte igenom. Stadgeförslaget kommer upp på vårmötet.  
 
Val till vice hamnchef samt medlemmar till aktivitetskommittén kommer ef-
ter beslut på årsmötet att arbetas med fram till vårmötet. Vi medlemmar är 
tvungna att hjälpas åt att få fram de förtroendevalda så att verksamheten 
fungerar. Det fungerar inte att bara skjuta över arbeten till de som redan har 
arbetsuppgifter i klubben. 
 
De som avtackades på mötet var Tommy Johansson, Stig Johansson, Göran 
Dyrefors, Anders Lind. Ingemar Åhrberg fick sina blommor i hemmet. Göran 
Johansson var inte med men avtackas senare. Göran har tilldelats förtjänst-
märke för sitt utmärkta arbete som hamnkapten. Vi har en ny styrelsemed-
lem som heter Per-Åke Sunnefors, han tar över Anders Linds arbetsuppgifter 
som är hallbytesansvarig. 
 
Det beslutades på årsmötet att protokollet ska sändas ut till 
alla medlemmar. Styrelseprotokollen redovisas bara utdrag ur. 
 Leif Berg                                                          
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I det här numret bl.a.: SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 1nr 1nr 1nr 1----2015 2015 2015 2015 kommer ut i 
mitten på april. Manusstopp är måndagen den måndagen den måndagen den måndagen den     
23 mars 2015. 23 mars 2015. 23 mars 2015. 23 mars 2015.     
Artiklar, annonser och övrigt material som önskas bli in-
förda 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.  

             OMBK:s försäkringsombud: Rolf Zetterström  
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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!  

   Nyårsgrillning:  31 dec. kl. 12.00 
   Fika för daglediga:  20 jan, 10 feb, 24 mar, 21 apr kl 15.00 
   Uppstart knopar:  20 jan kl. 18.30 
   Uppstart navigering tjejer: 20 jan 19.15 
   Filmkvällar:   5 feb och 20 mar kl. 18.30 
   Vårmöte:   7 mar kl. 10.00 
   Allsång på Sailor:  7 mar kl. 19.00 
   Besök på Club Maritim: 10 mar kl. 18.00  

                                                Aktiviteter i OMBK 2014Aktiviteter i OMBK 2014Aktiviteter i OMBK 2014Aktiviteter i OMBK 2014----15151515    
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 
 Fördjupad översiktsplan (FÖP) för skärgården 

 
Tisdagen den 7 oktober var tre tjänstemän från Oxelösunds 
kommun ”Bygga Bo Miljö” och diskuterade ”FÖP för skär-
gården” med ett tiotal medlemmar i klubben. 
 
Anledningen var att kommunen vill ha in synpunkter och 
förslag både från berörda föreningar och kommuninvånare 
generellt om hur skärgården ska kunna utvecklas med bl.a. 
tillgänglighet och service i övrigt.  
 
Under våra diskussioner framkom önskemål om bl.a.: 

-Fler ”bajamajor” på populära platser i skärgården. 
-En lättillgänglig septiktanktömning med tillhörande sopsorteringsanläggning vid t.ex. ”Gamla”. Med en 
”väghänvisning” vid Hasselöleden leds det genomresande båtfolket till platsen vilket borde ge mindre 
skräp på våra öar. 
- En båtmack som fungerar hela sommarhalvåret. 
 
Kommunen har inlett arbetet med en ”Digital medborgardialog”: 
”-Genom att använda oss av en digital medborgardialog får vi en effektiv hantering och insamling av all-
mänhetens åsikter.” 
 
Om du vill svara på någon/några av nedanstående frågor kan du klicka dig fram till kartan på kommu-

nens hemsida på Internet enligt rutan till vänster. 
 
Frågor att besvara: 
1.Vilken plats tycker du är bra i skärgården, varför då? 
2.Vilken plats tycker du behöver förbättras i skärgården, 
varför då? 
3.Vad skulle du vilja ha i Oxelösund skärgård i framtiden? 
 
        

    Nisse Levin  
    Text och foto                                                        

Gå in på www.oxelosund.se. Klicka på: 
 
-BYGGA BO MILJÖ 
-Kommunens planarbete 
-Översiktsplan 
-Fördjupat översiktsplan skärgården 
I texten under ”Instruktioner” så klickar du 
på ”denna länk”. 
 
Svara där på en, två eller tre frågor och 
markera platsen för ditt svar på kartan. 
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Anm. Eftersom Göran Johansson inte var närvarande vid årsmötet delas förtjänstmärket ut vid ett se-
nare tillfälle. Red. 
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Fika för daglediga  
 
 
 
 
 
 

OMBK bjuder på fika på tisdagar kl. 15.00 
den  20 januari, 10 februari, 24 mars samt  
21 april i klubblokalen. 

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

Nyårsaftonsgrillning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vi håller grillarna varma från kl.12.00 för dig 
som vill äta  och dricka det som du själv tar 
med. Klubbhuset hålls öppet som värmestuga. 
 
Välkommen till en trivsam stund tillsammans 
innan kvällens nyårsfirande börjar önskar 
 

   Aktivitetskommittén                                                                               

 Uppstartmöte tisdagen den 20  
januari 2015 kl. 18.30-19.10  

 
 
 
 
 
 
 
 

KOM OCH LÄR DIG MASSOR AV  
KNOPAR! 

 
Nu har du chansen att lära dig nya och säkra 
knopar. Vi träffas i klubbhuset och bestämmer 
hur vi ska lägga upp kursen (antal gånger och 
vad vi vill lära oss). Ingen föranmälan behövs! 

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

Uppstartmöte tisdagen den 20  
januari 2015 kl. 19.15-20.00  

 
 
 
 
 
 

KURS I GRUNDKUNSKAPER I NAVIGE-
RING FÖR TJEJER/DAMER! 

 
Inget förarbevis kommer att utfärdas. Nu har du 
chans att  lära dig mer om navigering till sjöss! 
Vi kikar på sjökort och vad man ska tänka på 
bl.a. Denna kväll går vi igenom kursinnehåll och 
önskemål från deltagarna och bestämmer antal 
kurstillfällen. Ingen föranmälan behövs! 

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

  Filmkvällar i klubbhuset torsdagar den 5 feb. och 12 mars kl. 18.30 
    

           Vi kikar på filmer från förr.  
 
Filmen om Oxelösund, filmerna om Hävringe och Gustaf Dahlén samt Häv-
ringes sista lots.  
Den 5 februari tittar vi på två filmer och får tid med mycket prat samt fika. 
Den 12 mars visar vi en film och är det så att någon medlem har något bra 
hemma i byrålådan är man hjärtligt välkommen att ta med den så vi andra får 
njuta av den också. Klubben bjuder på kaffe! 
      Ingen föranmälan behövs! 

 
 Hjärtligt välkommen!           

          Aktivitetskommittén 
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Besök i Club Maritims nya lokaler... 

...i Bruna Villan (gamla scoutstugan) vid Badhusviken tisdagen den 10 mars kl. 18.00– ca 20.00. 
 

   Program för kvällen: 

   Informa�on om Club Mari�m 

   Informa�on om muséets �llkomst 

   Film eller bildvisning 

   Klubben bjuder på fika med bröd 

 

Anmäl ditt deltagande till Stig Lidéhn tel. 0155-347 12 eller Margaretha Johnsson tel. 0155-311 23 
senast måndagen den 2 mars 2015. Om du föredrar att anmäla dig via e-post gör du det genom att 
skriva till: s.lidehn@live.se eller margaretajo@telia.com . För att förhindra att epost-anmälningar 

försvinner ut i cyberrymden, kommer en bekräftelse att anmälan är mottagen att skickas tillbaka till 
anmälaren. Kom ihåg att skriva namn, telefonnummer samt antal deltagare som kommer. 

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

 
Delar av Phontonerna leder och spelar till 

 
Allsång på Sailor 7 mars kl. 19.00! 

 
 

 
 
 
 

   Meny: Färskostfylld laxfilé med citruscreme eller  
           helstekt fläskfilé med whiskeysås.  
   Pris:   160 kr. I priset ingår läsk/lättöl samt kaffe och kaka. 
           Vin/sprit samt övrigt betalar du själv. 

 
Anmäl ditt deltagande till Stig Lidéhn tel 0155-347 12 eller Margaretha 
Johnsson tel 0155-311 23 senast den 22 feb 2015.  
 
Om du föredrar att anmäla dig via e-post gör du det genom att skriva till: 
s.lidehn@live.se eller margaretajo@telia.com .  
För att förhindra att epost-anmälningar försvinner ut i cyberrymden, kommer 
en bekräftelse att anmälan är mottagen att skickas tillbaka till anmälaren. 
  
Kom ihåg att skriva namn, telefonnummer, antal samt vilken maträtt du 
vill äta till alla som du anmäler. 
 

 Hjärtligt välkommen!     
Aktivitetskommittén 
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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 

 
 
 

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. 

Hyran är 1500 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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  OMBK bjuder in till  
 

VALBORGSMÄSSOAFTON vid KLUBBHUSET  
 

Kören Phontonerna sjunger in våren den 30 april 2015 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 

Avtackningar 
I samband med årsmötet avtackades följande personer för värdefulla insatser för klubben: Gö-
ran Dyrefors (hämtades av frun Kerstin), Stig-A. Johansson, Tommy Johansson och Anders 
Lind. Ingemar Åhrberg som inte var närvarande vid mötet uppvaktades senare i hemmet. 

Ingemar Åhrberg. 
Foto: Leif Berg 

Tommy Johansson, Kerstin Dyrefors, Stig-A. Johansson, och    
Anders Lind.                 Foto: Leif Berg 

Städning klubbhuset 
 
Städningen efter våra egna aktiviteter, alltså 
mellan uthyrningar till medlemmar, är dålig. 
 
Det måste till en skogräns när medlemmar 
inte vet att det finns ingen som torkar upp 
efter dem.  
 
Det är inte klubbhusvärdens upp-
gift att torka smutsiga golv inför 
uthyrningarna. 

Reparationer D-bryggan 
 

Hamnkaptenen, Bernt Andersson,  informerar om 

att D-bryggan har dåliga förtöjningar vid dags dato, 

6 stycken kättingar är av. 

 
 

Bryggan är just nu fäst med 2 stycken kättingar.  

Mer kätting beställd, nya P-ringar tillverkade så 

bryggan kommer att bli säkert förankrad. 

Allt torde vara klart när du läser detta om vädret 

tillåtit.  
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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 23 mars 2015. 
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                                                        

Livet är det som pågår medan 
du planerar något annat. 

          Australiskt ordspråk 

  

Internet 
Du som har tillgång till Internet kan gå in 
på vår hemsida, www.ombk.nu, och 
bläddra dig fram till Svallvågen nr  3-2014 
så ser du bl.a. de flesta bilderna i färg. 

Ge barnen kärlek och ännu 
mera kärlek så får de 
folkvett så småningom. 

  Astrid Lindgren 

Man blir inte smalare för att 
någon säger att man är tjock 

men visst vore det väl praktiskt? 
  Gunilla Dahlgren 

  

Lycka är inte ständig fram-    
gång, lycka är att klara något 

som man inte trodde att men 
kunde. 
  Gunilla Dahlgren 

  
 
 
Redaktionen tackar för alla årets 
bidrag och gott samarbete samt till-
önskar alla: 
 

 
En God Jul En God Jul En God Jul En God Jul     

OchOchOchOch    
Ett Gott Nytt ÅrEtt Gott Nytt ÅrEtt Gott Nytt ÅrEtt Gott Nytt År    

Nya gardiner 
 

Det har bytts gardiner i klubb-
huset. 
 
De är uppsatta av Carin J, Ma-
rianne L, Lena B.  
 
Medhjälpare för justering av 
gardinstänger Gunnar L. och 
Ingemar Å. 

  Leif Berg                                                    

  Foto: Annica Levin 


