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SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 2 2015 

Ordföranden har ordet 

Under våren och fram till midsommar har mycket arbete utförts i vårt varvs- och hamnområde. Alla bryg-
gorna är väl förankrade, toaletten är isolerad för att klara vintern. En bod med utslagsvask för typ Porta 
Potti-toaletter har byggts. 
 
Vi har mycket kunniga elektriker som konstaterat brister i vår anläggning så det har varit både kablar och 
centraler som måste bytas. 
Belysningen är delvis utbytt. På hallområdet är nya skåp och kablar dragna. Till hallänga  
nr: 11 ska det bli nya kablar och säkringsskåp. Vattenläckan på hallplan är åtgärdad. 
Det har kostat att få till allt, vintervatten, isolering, belysning, bryggorna, målning klubbhus, grävning och 
asfaltering. Kostnaden redovisas på årsmötet. Ett kodlås till toaletten ska monteras, då öppnas dörren med 
hjälp av din tagg. Alla medlemmar behöver en tagg. Vi har många kunniga medlemmar som utfört dessa 
arbeten, det har gått åt cirka 1500 timmar.  
 
Vill passa på att tala om att Nisse slutar som redaktör och Marianne är 
intresserad av den sysslan. Då blir sysslan som klubbhusvärd ledigt,  
fler kan dela på klubbhusvärdsjobbet. Anmäl intresse till  
valberedningen.        

2015-09-01 

Leif Berg                                                          
Ordförande 

    Nymålat klubbhus 

Foto: Nisse Levin 



Svallvågen nr 2, 2015 

2 
 

Ordföranden har ordet 1 

Redaktion 2 

Aktiviteter 3 

Ändra i medlemsregistret! 3 

Hamnkaptenen har ordet 4 

Tjejträffar 4 

Farlig elanvändning! 5 

Öppet brev till OMBK:s  
styrelse och medlemmar 

6,7 

Felsortering av sopor 7 

Köp klubbtröjor och -märken 8 

Hyr klubbhuset 8 

Inbjudan till årsfest 9 

Fika för daglediga 9 

Mejladresser och mobilnum-
mer saknas för kallelser. 

10 

Nyårsaftongrillning 10 

Städkvällarna 10 

Bilder från sommarjobb 11 

Info redaktion 12 

Tack för mig 12 

I det här numret bl.a.: SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och 
Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 3nr 3nr 3nr 3----2015 2015 2015 2015 kommer ut i 
mitten på december. Manusstopp är måndagen den 16 måndagen den 16 måndagen den 16 måndagen den 16 
november 2015. november 2015. november 2015. november 2015. Artiklar, annonser och övrigt material som 
önskas bli införda i Svallvågen skickas till OMBK, OMBK, OMBK, OMBK,     
Motorbåtsvägen 10, 613 35 OxelösundMotorbåtsvägen 10, 613 35 OxelösundMotorbåtsvägen 10, 613 35 OxelösundMotorbåtsvägen 10, 613 35 Oxelösund eller e-postas till 
info.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.cominfo.ombk@gmail.com. Ange gärna ”Svallvågen” i ärenderu-
tan. Materialet kan också läggas i brevlådanbrevlådanbrevlådanbrevlådan på klubbhu-
set. 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. In-
sänt material återsänds ej om inte annat är överenskom-
met.  

 

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!  

     
   Uppdragningsperiod: 19 september-25 oktober*  
   Tjejträffar:   8 okt., 5 nov. samt 10 dec. 
   Fika för daglediga:  13 okt., 10 nov. samt 8 dec. 
   Årsmöte:    24 oktober kl. 10.00 
   Årsfest:   24 oktober kl. 19.00 
   Nyårsaftonsgrillning: 31 december kl. 12.00 
 
   * 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 närmar vi oss hösten, upptagningsperioden är mellan 19 september-25 oktober. Vi kommer att köra 
med ny körordning i höst. 
Det innebär att två man kör måndag till söndag, så under den veckan kan ni endast beställa körning av 
dessa slipfogdar. Men före och efter den här perioden, kan ni beställa den slipfogde som har tid att 
köra. 
 
Alla jobb som har blivit utförda i hamnen och varvet, kan ni läsa om i verksamhetsberättelsen. Jobb vi 
har framför oss nu i höst, är ny kabeldragning till hall 11, då befintliga elcentraler är väldigt rostan-
gripna. Det här jobbet kommer att utföras av våra duktiga elektriker. 
 
Så vill jag uppmana dom som inte kommer att sjösätta nästa säsong, att låna ut sina platser, då vi har 
väldig lång kö till båtplatser. 
Jag vill även uppmana alla som har båtvaggor och båtvagnar på vårat område att märka dessa med 
namn och telefonnummer. 
 
Vi kommer att besiktiga hallarna nu i höst, det är en utvändig besiktning,  
att gångjärnen inte har rostat fast, så jag uppmanar alla att olja gångjärnen  
nu när ni tar upp båten i höst. 
     

    Bernt Andersson 
                        Hamnkapten 

Tjejträffar i OMBK 
 
Ungefär en gång i månaden under september-december samt januari-juni 
är det tjejträff i OMBK. Träffarna i höst är 8 okt., 5 nov., och 10 dec. 
Oftast sker träffarna i klubbhuset men även på andra ställen beroende på 
aktuellt tema. Alla som har anmält en fungerande e-postadress till klubben 
får en kallelse. 
   VÄLKOMMEN! 
       Carin Josefsson 
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REGLER FÖR ANVÄNDNING AV OMBK:S EL-ANLÄGGNING PÅ 
BRYGGORNA. (ANTAGNA AV ÅRSMÖTET 2002-03-09) 
 
1. Eltillförseln på bryggorna kommer att kopplas in när sjösättningsperioden börjar 
och kopplas ur när uppdragningsperioden slutar. 
På en (1) utvald brygga kommer elen att vara påkopplad efter 
uppdragningsperiodens slut där båtplatsnyttjare kan utnyttja el 
mot särskild avgift. 
2. A Båtar som ansluts till el-anläggningen måste uppfylla kraven 
enligt starkströmsföreskrifterna. (ELSÄK 1999:5. Information 
kan fås av bryggförman eller hamnkapten och finns tillgänglig i 
slipboden). 
B Anslutning till el-uttag skall ske med enfas blått europadon. 
För båtar med fast 230 V installation krävs också europadon 
monterat i båten. Vid övergångar till andra typer av anslutningar 
måste godkänd adapter användas. Kabeln skall dras direkt 
till båt utan avgreningar. 
C Anslutningskabel skall vara H07RN-F eller kabel som har en 
ATON ™ beteckning (Denna typ av kabel är vattenbeständig). 
Kabellängden får ej överstiga 25 m. 
3. Båtplatsnyttjare som upptäcker/misstänker fel i el-anläggningen är 
skyldig att rapportera detta till bryggförman eller hamnkapten för 
omedelbar åtgärd. 
4. Anslutning av el till båt får ske till båtens 6/12/24 V system via 
batteriladdare under maximalt 1 dygn åt gången. Vid längre inkoppling 
måste tillstånd ges av bryggförman eller hamnkaptenen. 
Det är dock tillåtet att kortvarigt använda 230 V handverktyg, 
dammsugare och dylikt. 
5. Av förbrukningsmässiga skäl får anslutning av 230 V värmare typ 
bilvärmare, motorvärmare, elektriska element, varmvattenberedare 
och dylikt ej ske utan hamnkaptenens tillstånd. Båtplatsnyttjare 
kan till hamnkaptenen skriftligen ansöka om dispens och mot avgift 
få tillstånd för särskild användning av el på bryggorna. 
6. Båtplatsnyttjare som ej följa dessa regler kan få sin båt urkopplad 
från el-anläggningen. Beslut tas av bryggförman i samråd med 
hamnkaptenen. 

Olyckstillbud med elkabel på brygga. 
 

 Genom att använda ej tillåtna anslutningskablar räddade jordfelsbrytaren på elstolpen på bryggan 
oss från att allvarligare olycka inträffade.  
Det som hände var att båtägaren anslöt sin båt med hjälp av flera skarvsladdar och som hamnade i 
vattnet. Att använda flera kablar som skarvats ihop är absolut förbjudet. 
 
Nedan ser du klubbens regler: Göran Johansson 

Bara två saker är oändliga, universum 
och mänsklig dumhet, och jag är inte   

säker beträffande det första. 
            Albert Einstein 

  
Kärleken är det enda som blir större 

när man slösar med den. 
                        Ricarda Huch 
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Öppet brev 	ll OMBK:s styrelse och medlemmar. 
 

Som långvarig medlem och med många års arbete i styrelsen kan jag inte låta bli a� reagera på det som 

nu händer med klubben. 

 

Båthallar 
 
Bakgrund: Hösten 1968 pratade 10 st. OMBK medlemmar ihop sig om a� bygga en båthallslänga. Dessa 

medlemmar gick (ll styrelsen med sin idé. Önskemålet från dessa medlemmar var a� klubben skulle 

bekosta byggna(onen mot en årlig avgi, i 10 år. Styrelsen avslog de�a med mo(veringen a� de�a 

skulle gynna för få av klubbens medlemmar. Medlemmarna som ville bygga fick alltså bekosta sina båt-

hallsbyggen själva. Samma helg som utsä�ningen gjordes (llkom y�erligare 20 medlemmar som var 

intresserade. På grund av utrymmesbrist begränsades antal fack (ll 29. Materialkostnaden totalt för 

hallänga 1 uppgick (ll 58.000:- plus 100 (mmars eget arbete per fack. 

 

På samma sä� byggdes senare flera båthallslängor och totalt blev det 197 fack. Så småningom började 

överlåtelse av fack a� ske. E,er diskussioner med Bengt Grafström (kassör i klubben) togs beslut a� 

överlåtelsepriset skulle vara byggkostnaden uppräknat med konsumentprisindex.  De�a för a� stävja 

spekula(on. Den modellen har använts (lls för några år sedan och något beslut om ändring av beräk-

ningsgrund finns inte. 

 

Båthallarna har uppförts och bekostats, såväl material som arbets(mmar, av medlemmar i grupp för 

varje båthallslänga. Alltså har byggandet av båthallar aldrig berört OMBK:s räkenskaper och finns därför 

inte heller inte med i klubbens anläggningsredovisning. 

Det resonemang som nu och sedan några år (llbaka förs är därför felak(gt. OMBK äger ingen(ng utan 

det är vi medlemmar som är delak(ga i klubbens såväl (llgångar som skulder.  A� vid överlåtelse av 

båthall kalla köpeskillingen för disposi(onsavgi, eller pant, vilket skrivits i vissa regelverk och protokoll, 

är helt felak(gt och kan få förödande konsekvenser.  A� ha e� rekommenderat pris vid överlåtelse är 

helt okej. Dagens pris på 2.800:-/lpm är rimligt bortse� från 7m hallarna. Styrelsen kan rekommendera 

men har ingen som helst rä� a� bestämma överlåtelsepriset. Det är en fråga mellan säljare och köpare. 

Kan jämföras med köp och försäljning av lägenhet i bostadsrä�sförening. 

 

Hur har ni tänkt?  
 
• I en skrivelse i Svallvågen nr 1-2013 har hallansvarige skrivet a� priset för en båthall är en dispo-

si(onsavgi, som köparen får (llbaka vid försäljning. 

 

 Om e,erfrågan på hallarna sjunker och inte går a� sälja vem betalar då (llbaka den så kallade dispo-

si(onsavgi,en?  Någon garan( a� man får (llbaka det man betalat för hallen kan aldrig lämnas. 

 

• Någon formell uppsägning av gällande ny�janderä�savtal har inte ske� och gil(ghets(den på 

de�a avtal är samma som arrendeavtalet med Oxelösund Kommun. I de�a avtal står det a� båt-

hallsny�jaren vid försäljning inte kan få någon ersä�ning om det inte finns någon köpare.  I stad-

garna § 19.1.1 står det ( i sista stycket ) a� båthallsny�jaren skall rä�a sig e,er ny�janderä�sav-

talet.  

• Nu har dessutom e� helt ny� avtal distribuerats. Enligt årsmötesprotokollet finns inget formellt 

beslut på om antagande av de�a nya avtal. Det finns bara nämnt under punkten rapporter i pro-

tokollet. 

             
            (Forts. på sid. 7) 
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Vid klubbens container för avfall finns det en brun plast-
tunna där enbart organiskt avfall skall kastas. Klubben har 
ålagds att tillhandahålla den bruna tunnan. Innehållet i tun-
nan töms regelbundet genom Foria:s försorg. Det orga-
niska avfallet går sedan till Linköping för att omvandlas 
till Biogas och kompostjord.  
 
Som framgår av bilden blir det svårt att producera gas och 
jord av kaviartuber och diverse förpackningar, denna 
plastkasse hittade jag i tunnan den 21 aug 2015 och hade 
sannolikt hamnat där tidigare i veckan.  
Om vi som klubb inte hanterar sopsorteringen på rätt sätt 
kan klubben åläggas olika former av straffavgifter. 
Mot den bakgrunden hoppas jag att Du klubbmedlem vill 
medverka till ett bra samhälle.                
               Miljömedveten 

Sortering av sopor 

(Forts. från sid. 6) 
 

Synpunkter på de�a förslag (ll avtal. Vem eller vilka skall administrera de�a? Samtliga punkter i de�a 

avtal finns redan reglerade i stadgarna så varför skapa e� arbetskrävande register (ll? Dessutom saknas 

mycket vik(ga punkter i de�a avtal som gäller båthallarna och som finns reglerade i det ”gamla”.  E� 

ny� avtal måste skrivas under av båda parter sam(digt och vid ev. ändringar måste e� ny� avtal skri-

vas!  

 

Det är vik(gt a� styrelsen gör en analys av konsekvenserna innan man lägger fram sina förslag. Där finns 

brister. 

 

Stadgeändringar: 
 

Vid stadgeändringar måste man se (ll a� alla paragraferna ändras så a� dom följer beslutet. Det är dags 

för en total översyn av våra stadgar. 

 

E� exempel där så inte ske� är stadgeändringarna om familjemedlemskap som sista mötet beslutade 

om. Där står (och det gäller samtliga nyEgheter) a� maka/make eller sambo kan e,er begäran registre-

ras som innehavare av nyEgheten. Inget om a� man måste vara medlem! Och i § 3.4.1 står det klart 

och tydligt a� familjemedlem inte får inneha några nyEgheter. Hur förfar man då? Förklara de�a!  

 

E� annat exempel är blanke�en ”Inträdesansökan”, där det finns flera oklarheter.  

 

Y�erligare e� exempel är a� enligt stadgarna kan nyEgheter endast innehas av huvudmedlem, inte av 

hedersmedlem! 

 

Oxelösund 2015-09-05 

Bertil Karlsson 

Komposterbart? 
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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 friggeboden 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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Fika för daglediga i höst  
 
 
 
 
 
 

OMBK bjuder på fika på tisdagarna  13 okt., 10 nov. samt 8 
dec. kl. 15.00 i klubbhuset. Eventuellt kan det bli någon 
överraskning någon av dagarna med en film eller berättelser 
från någon deltagare  

Välkommen!           
Aktivitetskommittén 

 

ÅRSFESTÅRSFESTÅRSFESTÅRSFEST    
Allsångskväll med PhontonernaAllsångskväll med PhontonernaAllsångskväll med PhontonernaAllsångskväll med Phontonerna    

Lördagen den 24 oktober kl. 19.00 i klubbhusetLördagen den 24 oktober kl. 19.00 i klubbhusetLördagen den 24 oktober kl. 19.00 i klubbhusetLördagen den 24 oktober kl. 19.00 i klubbhuset    
    
    

  
 
 Meny: 
 Förrätt:  Färska vårrullar med Thai chips och sallad 
  
 Varmrätt: Kang Massaman med oxkött, bröd och sallad 
   (meddela vid anmälan om du inte äter kött så ordnar vi alternativ!) 
 
 Avslutning: Ostbricka med frukt samt kaffe och orange kaka 
 
 Pris:  180 kr. I priset ingår också välkomstdrink. 
   Dryck till maten för eget behov medtages 
 
 Anmäl dig till Stig Lidéhn, tel 0155-347 12 eller s.lidéhn@live.se 
 Alternativt till Lasse Thomelius, tel 076-842 54 24 eller barlass@live.se 

SENAST ONSDAG DEN 14 OKTOBER 
 

 (För att förhindra att e-post försvinner ut i cyberrymden kommer en 
 bekräftelse på att anmälan är mottagen att skickas tillbaka till dig!) 
 
 Kom ihåg att ange NAMN, TELEFONNUMMER och ANTAL samt  
 meddela om du inte äter kött! 

Varmt välkommen!Varmt välkommen!Varmt välkommen!Varmt välkommen!    
Aktivitetskommittén 

Pengar är inte allt här i li-
vet. Men de hjälper en 

onekligen att behålla  kontakten 
med sina barn.  
         Bing Crosby 

  

Om allt som kan sägas om 
dig är att du var vänlig så är 

det nog.   
           Peter Gray 
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Nyårsaftongrillning 
 
 
 
 
 

På nyårsaftonen kl 12.00...  
 ...hålls grillarna varma för de som vill 
komma för en stunds gemenskap innan 

kvällens begivenheter. Medtag vad du vill 
grilla och dricka. Klubbhuset hålles öppet 

som värmestuga.  
Välkommen!     

   Aktivitetskommittén      

  

Kallelse till årsmöte via MEJL / SMS 
 

Kallelse (ll årsmöte sker numera i elektronisk form. Mot den bakgrunden måste vi meddela a� det, i 

dag den 7/9, finns 64 medlemmar som inte meddelat klubben sin egen eventuella mejl-adress. 

Av dessa 64 medlemmar har vi problem a� skicka SMS med informa(on om kommande årsmöte, (ll 

20 medlemmar. Problemet för dessa är a� vi får e� svarsmeddelande ”tekniskt fel”. 

De�a felmeddelande kan även bero på a� ingen abonnent finns på det mobilnummer som klubben 

känner (ll. 

Om Du hör någon som saknar kallelse (ll årsmötet, skall Du be honom/henne a� meddela klubben 

sina kontaktuppgi,er och läsa vidare på klubbens anslagstavlor. 
 

           Göran Johansson 
           Registeransvarig 

Vädjan om tips på aktiviteter! 
 
   Hör av dig till aktivitetskommittén om du har  
   något bra tips som du tror kan intressera fler i  
   klubben! Vi ordnar gärna olika typer av resor,  
   föredrag, filmvisningar etc! 

          Aktivitetskommittén 

 Städdagarna   
 

 Årets städdagar den 9 juni och 25 augusti samlade mellan 45 och 
60 medlemmar och anhöriga som med liv och lust tog sig an jobbet 
att städa och röja vårt hamn– och varvsområde. Klubben höll med 
en del verktyg och maskiner men flera medlemmar bidrog också 
med egna grejor. Efter ett par timmars jobb bjöd den duktiga köks-
personalen på goda mackor, fika och annan dryck vilket gick åt som 
smör i solsken trots att höststädningen bjöd på lite regn..            

       Nisse Levin 
     
     Säkring av björk inför fällning 

Foto: Christoffer Levin 

          Se aldrig ner på en annan människa om det inte är för att 
         räcka ut en hjälpande hand. 
                      Lotta Schelin 
                      Fotbollsspelare 
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Bilder på jobb i sommar 

Lyft efter vinterisolering av toaletten. 

Leif Berg och Bernt Andersson förbereder byte av 
vattenledningar på hallområdet. 

Janne Johansson, Kjell-Åke Johansson och ”Janne” 
Carlsson lägger grund för utslagsvask och toalett. 

Göran Johansson demonstrerar den nya ut-
slagsvasken för typ Porta Potti-toaletter. 
           Foto: Lasse Johansson 

Janne Gabrielsson, Gunnar Levander och Lennart 
”Pedro” Pettersson byter elledningar på hallområ-
det. 

       Text och foto där inget annat anges: Nisse Levin 
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Tack för mig! 
 
Jag har varit redaktör för Svallvågen och vår hemsida, ombk.nu, sedan hösten 2004, alltså i 11 år.  
Då jag avgår från dessa bägge uppdrag i samband med årsmötet den 24 oktober är detta det sista num-
ret av Svallvågen med mig som redaktör. 
Det har varit intressanta och inspirerande år med många trevliga möten med medlemmar och andra. 
Ibland något stressande när senkomna uppgifter har kommit till och samtidigt tryck och packningsdag 
för utskick har närmat sig med stormsteg men det har ändå funkat bra. 
 
Jag vill tacka redaktionskommittén, styrelsen, andra funktionärer och alla medlemmar för inskickade 
texter och bilder samt förslag till artiklar i Svallvågen. Dessutom tackar jag min fru Annica samt Lena 
och Leif Berg för ovärderlig korrekturläsning. (Det första man blir blind på är ögo-
nen.) Min son Christoffer har också bidragit med många bilder. 
 
Jag önskar samtidigt min efterträdare, som kommer att väljas på årsmötet, all lycka 
och framgång som redaktör för Svallvågen och hemsidan. 

             Nisse Levin 

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 nr är måndagen den 16 november 
2015. 
Datum för manusstopp står alltid på sidan två i 
Svallvågen som du förhoppningsvis finner på vår 
hemsida.                                                         

Internet 
Du som har tillgång till Internet kan gå in 
på vår hemsida, www.ombk.nu, och 
bläddra dig fram till Svallvågen nr  2-2015 
så ser du bl.a. de flesta bilderna i färg. 

Marsviken den 9 september 2015 kl. 18.50.              Foto: Nisse Levin 


