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SVALLVÅGEN 
Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Nummer 3 2015 

Ordföranden har ordet 

Styrelsen tackar för förtroendet att bli omvald. 
 
Genom Svallvågen vill vi också tacka alla som arbetat med hamnen, varvet och klubbhuset. Nu är allt i 
mycket bra skick. Om det är något som inte är till belåtenhet så skicka via e-post, brev eller ring till 
styrelsen så behandlar vi frågan, eller ta med den till ett medlemsmöte. Gäller det en stadgefråga så be-
handlas den endast på ett årsmötet. 
 
Under året har vi fått flera frågor och klagomål, som vi svarat på. 
 
Vi har fått positiva beröm för ett mycket bra och fungerande klubbhus, vi har köpt ett nytt kylskåp efter 
önskemål. Flera turister och nyinflyttade tycker hamnen och varvet är i fint skick. 
 
Medlemmar  som slutat med förtroendeuppdrag är Sven-Erik Gustafsson som varit slipfogde, slipför-
man i drygt 30 år. Redaktören Nisse Levin slutar efter 11 år, och Marianne Levander byter klubbhus-
värdinna till redaktör, de avtackades med blommor på årsmötet. 
 
Aktivitetskommitteen är nu borta. De som nu ska vara kontakter för aktiviteter är Stig Lidéhn och Mar-
gareta Johnsson som mer än gärna tar emot idéer för trivselkvällar och andra påhitt. 
 
Skriver inget från årsmötet eftersom det skickas ut dokument till alla. 
 

Hälsar    

12 nov 2015 

Leif Berg                                                          

Ordförande 

Sven-Erik Gustafsson, Nisse 
Levin och Marianne Levander 
avtackas efter lång och trogen 
tjänst i klubben på årsmötet 
 
Foto: Christoffer Levin 

Avtackning av trotjänare 
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I det här numret bl.a.: SVALLVÅGEN 
Redaktionen består av: Marianne Levander, redaktör. Svallvå-

gen nr 1-2016 kommer ut i slutet på februari. Manusstopp är 

måndagen den 14 mars 2016. Artiklar, annonser och övrigt 

material som önskas bli införda i Svallvågen skickas till OMBK,  

Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxelösund eller e-postas till 

info.ombk@gmail.com. Ange gärna ”Svallvågen” i ärenderutan. 

Materialet kan också läggas i brevlådan 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.  

 

OMBKs ombud: Rolf Zetterström.         www.svenskasjo.se 
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Hamnkaptenen har ordet 
 

Sommaren är slut och vintern står i antågande även om hösten hållit emot länge och gett oss en lång 
och varm höst. De flesta båtar är nu i sin vintervila även om det fortfarande finns ett fåtal båtar kvar på 
våra bryggor, tillhörande de sista entusiasterna.  
 
Sommaren har i vår hamn varit lugn till skillnad från andra hamnar i kommunen vilket visar på vikten 
och nyttan av att ha en bevakad hamn. Sommarvattnet på våra bryggor, uppläggningsplatser och hallar 
är avstängt och ledningar tömda och blåsta. Det nya för året är, som tidigare informerats om, vi har vin-
tervatten till spolplattan och till toaletten i hamnen.  
 
Toaletten kommer att vara tillgänglig hela året, något som efterfrågats under lång tid och som nu är ge-
nomfört.  
 
Arbete med förankringen av brygga A har nyligen gjorts då det visat sig att bryggan vandrat inåt, ett 
problem som nu är avhjälpt.  
 
Jag hoppas att båtsäsongen varit bra för alla, även om sommarens väder gav mycket annat att önska, nu 
siktar vi in oss på sommar och sjösäsongen 2016. 
 
Till sist har jag en uppmaning till alla medlemmar som inte tänker utnyttja sin båtplats kommande sä-
song, kontakta mig om du har en plats som kan lånas ut, då kön för låneplatser är lång. 
 
Gott slut och gott nytt båtår. 
 
     
     

Tjejträffar i OMBK 
 

Ungefär en gång i månaden under januari-juni samt september-december 
är det tjejträff i OMBK. Oftast sker träffarna i klubbhuset men även på 
andra ställen beroende på aktuellt tema. Alla som har anmält en funge-
rande e-postadress till klubben får en kallelse. 
 
 VÄLKOMMEN! 

  Carin Josefsson 

Bernt Andersson 
Hamnkapten 



Svallvågen nr 3, 2015 

4 
 

 

Ny redaktör 
 

Som ny redaktören för Svallvågen ska jag försöka axla det fina arbete som Nisse Levin utfört under så 

många år. Han har lovat att stötta mig i början och det är jag så tacksam över. Nisse har bland annat 

lovat att ta foton när klubben är ute på äventyr som jag inte kan vara med på. 

Vem är jag då? Bor i Oxelösund sedan 2004 och sökte år 2005 medlemskap i OMBK eftersom det kän-

des tomt och konstigt att inte ha en båtklubb att gå till eller klubbkamrater att ”tjöta” med. Har växt upp 

i Östertälje och mina föräldrar har alltid haft båt, farfar var med och startade Östertälje båtklubb till-

sammans med andra släktningar, så stugan på Radön, som är klubbholmen, har jag haft som mitt andra 

hem undrar somrarna, när vi inte var ute med vår motorbåt Kari-Lena. Någon gång besökte vi Ålö och 

ofta stannade vi i Oxelösund för att bunkra och tanka.  

 

Mitt eget båtliv då? Min förre man och jag tog oss fram med en First 29, och hade många fina somrar 

och seglade runt i Trosa–arkipelagen på helgerna. Under semestrarna blev det längre turer (Gotland, 

Öland, Kalmar, Kråkelund, etc.) innan vi beslöt att gå skilda vägar och sälja båten.  

Som tur var dök Gunnar upp i mitt liv bara några år efter och han hade ju segelbåt så mitt intresse för 

skärgården och båtliv återupptogs!  

 

Tidigare förtroendeuppdrag; Förutom stuguthyrningen här i OMBK har jag jobbat ideellt i Östertälje 

båtklubb i festkommittén och som ordnade fester och aktiviteter både i klubbhuset och på vår klubb-

holme. Andra uppdrag jag haft är i AstraZenecas båtklubb MYS, där jag bl a varit både sekreterare och 

kassör och ansvarat för bokningar av bojar vid Mättinge (Källvik) samt bryggplatserna i Trosa under 

många år.  

 

Min vision för Svallvågen!  
För att Svallvågen ska vara till nytta och glädje för dig som medlem behöver vi ha ett intressant inne-

håll med mervärde för alla, inte bara information från styrelsen! Därför behövs bidrag och tips från dig 

som medlem! Så tveka inte att höra av dig till mig, helst via e-post: info.ombk@gmail.com eftersom 

jag har svårt att prata i telefon på dagarna. 

Marianne Levander  

Redaktör 

ÖBK-båtar i skärgården 1962, foto G Hjelm 

mailto:info.ombk@gmail.com
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Göran Johansson 

RENGÖRING AV BÅTHALLSTAK 
 

I slutet av oktober månad var vi några medlemmar 
som högtryckstvättade de båthallstak som var 
täckta av nedfallna löv och barr. Varför gjorde vi 
då det? Jo, om skräpet från naturen får ligga kvar 
omvandlas barr och löv till jord som i sin tur bin-
der fukt och blöt jord innebär en ökad korrosion på 
takplåtarna. 
 
Till våren måste vi utföra en gallring av skogen 
som står närmast båthallarna. Då hoppas vi på att 
vi kan anlita klubbens nyutbildade certifierade mo-
torsågsförare Bernt Andersson för dessa arbeten.  
 
På bilden är John Fogel i full aktion med högt-
ryckstvättning av tak på hallänga 3. 
 
 

Foto Göran Johansson 

 
Hur tänkte du/ni nu, som kastade de här? 
 
Hittade 4 st soppåsar slängda i skogen bredvid trappan upp 
till klubbstugan. Här ska de inte vara, släng dina sopor i con-
tainern! 
 

Marianne L 

Kastade sopor i skogen 

Tack för en mycket trevlig årsfest Se bild sid 9 
 

Vi var drygt 30 festsugna som träffades i klubbhuset för att festa tillsammans. Vi bjöds på välkomstdrink, tre 
rätters, musik samt ”Quiz-frågor”. 
 

Under hela kvällen underhölls vi av musiker från Phontonerna, Sture Lööf var allsångsledare, Gunnar Carlén 
keybord samt Kalle Lövgren på bas. Gunnar hade åstadkommit ett trevligt musik-Quiz där musikerna spelade 
och Sture ställde frågorna. Frågorna var naturligtvis lite knepiga, men för OMBK-medlemmar är ingeting 
omöjligt. Emellan Qiz-frågorna var det allsång, där alla medverkade under Stures fina ledning och med musi-
kernas härliga ackompanjemang. Kvällen avslutades med allmän dans till musikernas toner. 
 

Den goda maten var tillagad av Yin Sanikan och Peter Ekman och hade en touch från Thailand. 
 

Ett stort tack och ett fång rosor till festkommittén och medlemmarna från Phontonerna. 
 

LiseLott och Göran Johansson 

ise-

Lotte 
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Styrelsens svar på öppet brev från Bertil Karlsson till OMBK:s styrelse 

och medlemmar, i Svallvågen nr 2-2015 
 

Båthallar 
Hallänga 1 byggdes 1969 till en kostnad av 58 000:- vilket blir 2 000:-/hall (29 hallar). Omräknat till 2015 
års penningvärde med KPI-index blir det 468 304:- vilket blir 16 148:-/hall. Vårt rekommenderade pris 
idag är 2.800 kr/löpmeter, vilket ger 28 000:-/hall i hallänga 1 (10 meters). 
Dagens styrelse utgår från samma beräkningsgrund som Bengt Grafström gjorde. Utan rekommenderat 
pris/löpmeter för normalutrustad hall blir priset en spekulationsfråga. 
 
Alla vi medlemmar utgör OMBK. Det är vi som äger alla tillgångar och skulder i klubben. 
Beträffande 7-metershallarna har du rätt och vi kommer att justera det rekommenderade löpmeterpriset för 
dem. 
 
Det enda värdet på båthallarna som redovisas är taxerings- och försäkringsvärdet, som ligger till grund för 
fastighetsavgift och försäkringspremie, som alla medlemmar betalar genom medlemsavgiften.  
Båthallarna redovisas i anläggningsregistret, men inte i räkenskaperna i form av anläggningstillgångar. 
Om efterfrågan på hallar sjunker och det inte går att sälja dem, har klubben en process för hur ett sådant 
scenario kan lösas, genom återköp eller stadgeförändring. 
 
Som svar på frågan om nya avtal mellan hallutnyttjare och OMBK är det inga stora förändringar som in-
förts. Vi har låtit oss påverkas av det som SBU:s jurister rekommenderar. Vi arbetar därför med att avtal 
upprättas för alla nyttigheter som OMBK hyr ut. Vi har i färskt minne de problem som uppstod i samband 
med att ett dödsbo helt struntade i att följa de direktiv som styrelsen meddelat. Vid samtal med polis och 
juridiskt kunniga personer kommer alltid som första fråga hur avtalet mellan medlemmen och klubben såg 
ut. 
Du har rätt i sak angående att det gamla nyttjanderättsavtalet skall sägas upp och att det nya avtalet skall 
godkännas av ett medlemsmöte. Vi kommer att ta upp denna punkt för beslut på vårmötet. I god tid före 
vårmötet kommer styrelsen att göra en analys av innehållet i avtalet. 
 
Stadgeändring 
Styrelsen anser att dagens stadgar väl tillgodoser hur klubben skall styras. När det gäller blanketten för an-
sökan om medlemskap är den daterad till 2011 och har fungerat fram till dags dato. Vi skulle vara tack-
samma för om dina oklarheter presenterades för styrelsen så att vi kanske kan lägga saker och ting till rätta. 
En hedersmedlem är en huvudmedlem som är avgiftsbefriad. 
 
Oxelösund 6 november 2015 
 

OMBK:s styrelse 

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 
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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/st. Tröjan finns att köpa 
genom vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson tel. 362  91  el.  
0705– 26 62 91. Han säljer även vimplar för 80 kr, klubbmärken för 50 kr 
samt dekaler. Vimplar finns även hos Lindqvist Gummiverkstad. 

Klubbpin 
 
 

T-shirt 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 
frimärke 

 Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt.  
Ordspråk från Kina  
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Fika för daglediga i vår  
 
 
 
 
 
 

OMBK bjuder på fika på tisdagarna  26 jan, 16 feb, 15 mars, samt 12 apr kl. 
15.00 i klubbhuset. Eventuellt kan det bli någon överraskning någon av da-
garna med en film eller berättelser från någon deltagare  

Välkommen!           

Aktivitetskommittén 

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!  
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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 friggeboden att ställa 
upp så att ett 80-tal gäster kan få sittplats. 
Hyran är 1500 kr/dygn samt 750 kr/halvt dygn 
Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärden  
Peter Ekman eller Yin Sanikan. 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-13 04 59 

HYR KLUBBHUSET! 

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 hålls öppet 
som värmestuga.  
 

Bruna kärlets sopor 
 

När sopor kastas i bruna kärlet ska det vara rätt 
påse som är för komposterbart. 
Det få inte kastas vanliga soppåsar i kärlet, om 
någon gör det så får vi anmärkning som är helt 
onödigt! 
 

Ordförande 

Ponthonerna håller igång under årsfesten 2015. 
Foto: Nisse Levin 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: info.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.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 14 mar 2016. 
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  3-
2015 

 

 Sjösättningsperiod: 25 april— 29 maj 2016*  

 Tjejträffar: 1 gång per månad jan-juni 

 Fika för daglediga: 26  jan, 16 feb, 15 mar samt 12 apr kl 15.00 

 Medlemsmöte + vårfest:  12 mars kl. 10.00 samt 19:00 

 Valborg: Phontonerna sjunger, grillning klubbhus 18:00 

 Städning av hamn & varv: 14 juni samt 23 aug kl. 17.00 

 Upptagningsperiod: 19 september—23 oktober 

 Årsmöte + årsfest slutet av oktober (fastställs på vårmötet) 

 Nyårsaftonsgrillning: 31 december kl. 12.00 

 

 * Se anvisningar på anslagstavlan vid hamnplanen 

            Aktiviteter i OMBK 2016 

TOALETTEN LÅST ÅRET-RUNT ! 

 
Bästa klubbmedlem! 

 

På höstens årsmöte beslutades att toaletten vid slip-
boden skall vara tillgänglig året runt vilket nu är 
fallet. Toadörren är nu låst. 

 

För att få tillträde till toaletten måste Du använda 
samma nyckeltagg som Du använder  för  att 
komma in i slipboden. 

Hamnkapten 


