
Information från vårmötet och vad som hänt därefter.   
                                                        
Styrelsen har träffat representanter från Oxelö energi och talat om åretruntvatten till spolplat-
tan och toaletten samt flytt av kablar som ligger under fyllningen vid nya husen.  
Stadsnät till klubbhuset är beställt.  
När toaletten är klar med sin vinterisolering monterar vi en knappsats till taggen på toaletten. 
Mer information om detta kommer framåt  sensommaren – hösten. 
 
Nya armaturer med LED-lampor är beställda till hamnen. Några armaturer på hallområdet ska 
bytas. Mellan hallarna 8-9 ska el- centraler bytas, samt farliga strömuttag tas bort från stolpar-
na ute. Även jordfelsbrytare skall monteras.  
 
Klubbhuset ska repareras och målas under året. 
 
Stadgarna som vi hade med för att rösta om en andra gång gick igenom. Det blev frågor om 
varför alla ska betala en högre årsavgift där garantitiden är inbakad. Det var ett förslag som 
röstades igenom på årsmötet, därför gäller det. Det blev en felskrivning i protokollet som ing-
en reagerade på där det står ”gäller alla med nyttigheter”. 
Kurt-Lennart Karlsson röstades in som vicehamnkapten. 
 
Redaktören har meddelat att han inte kvarstår efter årsmötet. Marianne som idag är klubb-
husvärdinna har accepterat att bli ny redaktör, så till årsmötet måste vi ha en ny värd eller 
värdinna, kanske två som delar på jobbet.  
 
Det borde ha valts in fler ledamöter i aktivitetskommittén men varken valberedning eller mötet 
hade några förslag. Frågan ställdes om vi kan eller ska ta bort kommittén på grund av att det 
fattas flera ledamöter, vi följer inte stadgarna nu. Om inget annat förslag kommer under som-
maren lägger styrelsen ett stadgeändringsförslag till årsmötet om att vi ska ha en festkom-
mitté på två personer som kan ragga hjälp till arrangemangen som det var förr. 
 
Under övriga frågor blev vi informerade om den stora kanottävlingen som sker den 22-23 
aug. SM i kanot distans Maraton, banan går genom kanalen.  
 
OMBK stöder motionen som SKBF lämnat in om max 0,2% alkohol i blodet 
vid framförande av fritidsbåt. 
En medlem framförde att det var för mycket prat under möten om vissa frå-
gor som bara ett fåtal var intresserade av. Han föreslog att så-
dana frågor i stället ska tas upp direkt med styrelsen. 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 2nr 2nr 2nr 2----2015 2015 2015 2015 kommer ut i 
början på oktober. Manusstopp är måndagen den måndagen den måndagen den måndagen den     
7 september 2015. 7 september 2015. 7 september 2015. 7 september 2015.     
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@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.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 kom-
mer eventuellt att redigeras. Vi förbehåller oss rätten att 
välja ut vilket material som skall publiceras. Insänt material 
återsänds ej om inte annat är överenskommet.  

 

OMBKs ombud: Rolf Zetterström.         www.svenskasjo.se 
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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@gmail.com 
               Välkommen med din ändring!  

   Fika för daglediga:  21 apr kl. 15.00 
   Sjösättningsperiod:  25 april-24 maj* 
   Valborgsmässofirande: 30 apr kl. 19.00 
   Städning av hamn  
   och varv:   9 juni och 25 augusti. Samling kl. 17.00 
   Uppdragningsperiod: 19 september-25 oktober*  
   Årsmöte:    24 oktober kl. 10.00 
   Årsfest:   24 oktober 
 
   * Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen 

                                                Aktiviteter i OMBK 2015Aktiviteter i OMBK 2015Aktiviteter i OMBK 2015Aktiviteter i OMBK 2015    
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 
 
Motorbåtsvägen 10 
 
613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 

Hamnkaptenen har ordet 

 

Nu är det snart vår igen och all lycka med vårrustning och sjösättning närmar sig med stormsteg. Våren 
ser ut att komma tidigt i år så vi kanske får några extra veckor på oss till finputsning. 
  
Vi har haft lite jobb i vinter med underhåll, bland annat har vi på  brygga D bytt 5 kättingar och boj-
ringar. Under våren skall vi undersöka kättingarna på resten av bryggorna så allt är klart när sjösätt-
ningen börjar.  Ett stort jobb var att renovera kranbryggan, men nu är den klar. Ett stort tack till Kurt-
Lennart och  Christer Karlsson för all hjälp. 
  
Båthallarna skall underhållas under  2015 och 2016. Besiktning för  att se vad som måste göras 
sker i höst. Den som vill, kan börja med underhållet redan nu. Färg och instruktioner kommer att fin-
nas  efter den 17 maj. Anmärkningar skall vara åtgärdade till september 2016. De som då icke har åt-
gärdade anmärkningarna får hjälp att åtgärda dessa genom extern leverantör. Kostnaderna står respek-
tive hallinnehavare för. Det är bra om alla håller efter ogräset framför hallen för skönhet och trivsel i 
klubben. 
  
Sjösättningsperioden är  mellan 25 apr il till och med 25 maj. Jag önskar  alla en trevlig båtsom-
mar och glada möten i hamnen. 
 

 

    

 

    

    

                   

 

                   

 

 

 

        Bernt Andersson 
                                               Hamnkapten 

Kurt-Lennart Karlsson, Bernt Andersson och Christer 
Karlsson vid kranbryggan.     Foto: Leif Berg 
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Höga kostnader för information i pappersform. 

 
I samband med kallelsen till vårmötet blev vi varse att Posten tar bort begreppet föreningsbrev och sam-
tidigt höjer portot. Mot den bakgrunden kommer vi att öka användandet av elektronisk kommunikation. 
Nästan 80 % av klubbens medlemmar har i dag en e-post adress registrerad, vilket passar bra när vi nu 
måste minska på tryck- och portokostnaderna. 
 
I detta utskick av Vaktlistan kommer Svallvågen i pappersformat att inkluderas till de medlemmar som 
saknar e-postadress. Om Du inte fick Svallvågen via mejl kan det bero på att vi saknar eller har fel mej-
ladress till dig. Då ber vi dig meddela via klubbens brevlåda info.ombk@gmail.com och berätta vem Du 
är och vilken mejladress Du har. Om Du vill veta vilken mejladress vi har registrerat på dig i dag, kan 
Du titta i vaktpärmen fliken ”Medlemsmatrikel” i vaktlokalen. 
 
Kallelser till års- medlemsmöten planerar vi att göra med hjälp av SMS och via anslagstavlorna. Hand-
lingar till dessa möten kommer att tryckas upp för avhämtning i vaktlokalen, för dem som saknar e-post. 
Vi diskuterar även att ta fram en prenumerationstjänst för alla som önskar få sina handlingar via brev 
precis som i dag. Priset för detta kommer att vara självkostnadspris. Mer om detta återkommer vi om när 
alla fakta är framtagna.  
 
När vi nu kommer att använda elektronisk kommunikation blir det ännu viktigare att Du medde-
lar klubben när Du byter e-postadress eller byter mobiltelefonnummer. 
 

Som Du ser ovan håller vi redan nu på att införa den nya e-postadressen info.ombk@gmail.com  
Det är denna adress som skall användas i fortsättningen. När vi anslutit oss till stadsnätet kommer Telia-
abonnemanget att upphöra och därmed blir Telia-adressen ogiltig. 

 

Avtal nyttjanderätt 
 
Vid utskick av Svallvågen nr 3 2014 fanns ett Avtal för kännedom. Vi var lite otydliga om hur 
”ifyllandet” av detta avtal skulle ske. Nu har vi bestämt oss: 
Du fyller i blanketten och skriver under med din namnteckning och lägger den ifyllda blanketten i klub-
bens brevlåda. Tomma avtalsblanketter finns i slipboden. Det finns även på hemsidan att ladda ner under 
”Medlemsinformation”, ”Aktuella dokument” och ”Avtal nyttigheter”. 
Därefter kommer vi i styrelsen att kontrollera blanketten och ansvariga kommer att skriva under avtalet. 
Vi kommer att meddela via mejl och på anslagstavlorna när Du kan hämta ditt exemplar av det under-
tecknade avtalet. 

 
Om Du är osäker på detaljer om vilka nyttigheter Du har, kan Du kolla i Vaktpärmen under flikarna 
”Bryggplatsinnehavare” och ”Övriga resurser innehavare”. Vaktpärmen finns i slipboden och listor är 
uppdaterade per 2015-03-12 
 
     På uppdrag av styrelsen. 
 

     Göran Johansson 
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Fika för daglediga  
 
 
 
 
 

 
OMBK bjuder på fika på tisdag 21 april kl. 
15.00 i klubblokalen. 

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

En matros ramlade ner från masten, slog i   
däck och blev medvetslös. Hans kamrater 

samlades runt honom. 
Kaptenen banade sig väg fram och frågade: 
-Vad har här då? 
Precis då vaknade matrosen till och svarade: 
-Fråga inte mej, jag kom nyss! 

  

Klubb Maritim 
 
Klubb Maritim är en intresseorganisation för sjöfarts- och fartygshistoria som bildades 1963. 
Man har ca 4000 medlemmar både i landet och utomlands. I Oxelösund finns en av 12 lokalav-
delningar och denna bildades 1984. 
 
Den 10 mars  var OMBK inbjudna för en förevisning och historiegenomgång i föreningens nya 
lokal på Strandvägen (gamla scoutstugan). Över 40 medlemmar och anhöriga var där för en in-
tressant kväll. 
 
Ordföranden, Håkan Beckius, berättade om alla turerna kring övertagandet av anläggningen som 
både ska vara klubblokal och sjöfartsmuseum. Tidigare har klubben haft lokaler (som man också 
har kvar) i källaren under ICA Kvantum men nu har man även kommit upp i ljuset på ett lämpligt 
ställe nära havet och hamnar vilket torde locka en hel del som är intresserade av sjöfartshistoria. 
 
Vägen dit har dock inte varit spikrak. Många turer kring tomter, bygglov, toaletter  m.m. har det 
varit men sponsorer och andra bidrag samt massor av ideellt arbete av medlemmarna har gjort att 
klubben nu närmar sig invigningen som kommer att ske den 3 maj. 
 
Sveriges första motordrivna lotsbåt, Mulle, som tidigare låg i gästhamnen ligger nu på tomten. 
Mulles namnskylt ses på fotot till vänster. 

 
 
Vi fick även se många bilder från Oxe-
lösund och andra ställen som den mångå-
rige medlemmen Gunnar Nielsen hade ta-
git. Ett litet urval av hans många tusen fo-
ton. 
 
Som tack för att vi fick komma på en in-
tressant kväll bjöd OMBK på medhaft fika 
och Margaretha Johnsson överlämnade 
OMBKs standar. 
 

                                  Nisse Levin 
      Text och foto 

Ordföranden Håkan Beckius med Mulles namnskylt. 
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Ordet fritt! 
 

Det är inte med någon glädje precis som jag skri-
ver denna insändare, men för mig är det viktigt för 
framtiden. Jag har, liksom många andra, jobbat 
med glädje och stolthet för OMBK i många år, 
bl.a. 10 år som kassör och sedan i aktivitetskom-
mittén.  
 
På vårmötet togs ett beslut som innebär att nu är 
jag inte ens värd att vara fullvärdig medlem längre. 
Vart är klubben på väg?  Det är dags att justera 
kompassriktningen. Motionen från styrelsen som 
antogs på mötet innebär att vi åter igen (efter 8 års 
jämlikhet) skall återinföra begreppet familjeklubb-
medlem.  
 
Om det nu är så (vilket jag inte är övertygad om) 
att SBU:s register styr hur vi skall benämnas så 
okej då. Kalla oss för huvudmedlem och familje-
medlem men låt oss för den skull ha samma rättig-
heter och skyldigheter.  
 
Degradera inte den ena, oftast kvinnan i familjen 
till ett bihang! Det är faktiskt år 2015. 

                                       Margareta Johansson 

Filmträffar 
 
Flera träffar med visning av filmer har försig-
gått. Först  ut var det Larz-Thure Ljungdahl,  
den kände  TV-profilen som visade en intres-
sant film om Östergötlands skärgård och dess 
invånare.  
Nona Johansson som ordnat hit honom anade 
att klubbhuset skulle bli för litet och såg därför 
till att visningen blev på Koordinatens Senior-
cafe en torsdagsförmiddag. Och tur var väl det, 
Eventsalen blev sprängfylld med folk som 
hummade igenkännande åt den härliga skärgår-
den i Östergötland. 
 
Vidare har det vari två filmkvällar i klubbhuset 
med bl.a. filmer från Oxelösund med Gustaf 
Dahlén och Hävringe. 

  
          Jag har kommit underfund med att om 
        jag älskar livet så älskar livet mig  
        tillbaka. 
   Arthur Rubenstein 

Minneslistan 
Fel och ändringar 

 
1. På något ställe är det fel  i början på mobil-

numren till hamnkapten Bernt Andersson samt 
vice hamnkapten Kurt-Lennart Karlsson. 
Början på numret till respektive skall vara 
0730. Resten av numren är rätt. 

2. Per Olsson skall tas bort som slipförman. 
3. Årsmöte samt årsfest skall vara lördagen den 

24 oktober och inget annat.  
4. Vår e-postadress är nu ändrad till 

info.ombk@gmail.com . 

Vårfesten... 
 

...hölls i år på Sailor i form av allsång med god mat 
och dryck. Straxt under 50 personer slöt upp och 
allsången leddes med den äran av Gunnar Carlén, 
Kalle Lövgren och Ulf Nilsson från Phontonerna. 
De hade också hade ett litet melodikryss till hands 
där Sailor ställde upp med priser till vinnare. 

Nyårsgrillning 

 
Ett tjugotal medlemmar slöt upp för att tradit-
ionsenligt starta upp nyårsaftonen med grill-
ning vid klubbhuset kl. 12.00. 
Stickan Lidéhn såg till att grillarna var varma. 

    Nisse Levin 
    Text och foto                                                

Jag drömde aldrig om framgång, 
  jag arbetade för det. 

    Estee Lauder 
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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 

Bryggreparationer 
Under hösten, vintern och våren har ett omfattande arbete (som även pågår i skrivande stund) med att 
säkra upp och förstärka de flesta av våra bryggor i hamnen. På brygga B byttes 5 kättingar och 2  
p-ringar. Många egna duktiga klubbmedlemmar med yrkeskunskaper, bl.a. dykare, har varit och är enga-
gerade. Detta gör att vi själva har koll på läget samtidigt som vi håller kostnaderna nere.     
                                                                                                                            Nisse Levin 

Foto: Leif Berg Foto: Göran Johansson 

Foto: Leif Berg Foto: Nisse 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@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.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 7 september 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                                                        

Internet 
Du som har tillgång till Internet kan gå in 
på vår hemsida, www.ombk.nu, och 
bläddra dig fram till Svallvågen nr  1-2015 
så ser du bl.a. de flesta bilderna i färg. 

Bok om kustfiske 
Till vänster ser du en bild från omslaget till en bok som kom 
ut i höstas. Den handlar om yrkesfiskares liv och arbete 
längs sörmlandskusten mellan Fifång och Nävekvarn under 
förra seklet. 
Boken kostar 150 kr och finns att köpa hos ”Fiskeområde 
kustlinjen”. info@fiskeomradekustlinjen.se är   
e-postadressen eller ring Christina Frieberg tel.  
070-3962170. 

Reservera helgen 22-23 augusti! 
 

Då kommer det att hända mycket runt OMBKs område. 
 
Oxelösunds kanotklubb arrangerar  svenskt mäster -
skap i kanot, distansmaraton. Banan går från kanothuset 
till Ramdalshamnen och vidare genom Femörekanalen och 
rundar en boj vid Lilla Björn och tillbaka. 
 
Även svenskt mästerskap i surfski kanot går av stapeln. 
Start troligen i Arkösund och mål vid Femöre. 
(Vindriktningen kan ändra start– och målplatser). 
 
Det går åt båtar som säkerhetsbåtar. Du båtägare som är 
intresserad, ta kontakt med Peder Thyrvin tel. 070-
5935410, peder.thyrvin@telia.com eller  Jonas Fager . 
 
OXSS arrangerar  Arkö Runt den 22:e  med star t och 
mål i Östersviken. 
 
SLK ar rangerar  Oxelöloppet den 22:e med star t i cent-
rum för att springa runt Femöre och tillbaka. 
 
Musikaktivitet på Jogersö på lördagskvällen. 


