
 

 OXELÖSUNDS MOTORBÅTSKLUBB 

 
Oxelösunds Motorbåtsklubb  

 

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 

Hej bäste medlem! 

 

Under sommaren har vi fått mycket gjort inom varvs-och hallområdet. 

Men på grund av Covid-19 har mötena blivit annorlunda, inget kaffe och 

långa avstånd i lokalen. 

 

Klubbhuset har haft liten uthyrning, men vid ett tillfälle så var det ej stä-

dat. En hel del arbete för klubbhusvärdarna blev det.  

 

Vi har inte fått någon klubbmästare sedan förra årsmötet.  

 

Städkvällarna blev inställda men vi har ändå haft fint. En medlem fixade 

till det.  

 

Inför årsmötet var det mycket arbete för styrelsen att få budgeten att 

balansera. Årsmötet hölls i Breviksskolans sporthall pga Covid-19.  

 

El-arbetena har gått mycket bra. Återstår hall 2 o 5 samt stolparna vid 

parkeringen. Det åtgärdas under 2021.  
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SVALLVÅGEN 

Redaktionen består av: Marianne 

Levander, redaktör. Svallvågen nr 1

-2021 kommer ut i mars/april. Ma-

nusstopp är fredagen den 19 mars 

2021. Artiklar, annonser och övrigt 

material som önskas bli införda i 

Svallvågen skickas till OMBK, Mo-

torbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-

lösund eller e-postas till red-

aktor.ombk@gmail.com.  

Ange gärna ”Svallvågen” i ärende-

rutan.  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 eventuellt att redi-

geras. Vi förbehåller oss rätten att 

välja ut vilket material som skall 

publiceras. Insänt material åter-

sänds ej om inte annat är överens-

kommet.  

 

Insända bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svall-

vågen får alltid en bekräftelse på 

detta från redaktionen, skriftligen 

eller muntligen. Om du av någon 

anledning inte har hört något efter 

ett par dagar, hör gärna av dig igen 

så att vi inte missar något. 

 

Internet 

Du som har tillgång till Internet kan 

gå in på vår hemsida,  

https://ombk.se / 

och bläddra dig fram till Svallvågen 

nr  2020-2 

så ser du bl.a. de flesta bilderna i 

färg. 

Manusstopp Svallvågen 

 

Sista inlämningsdag inför nästa nummer av  

Svallvågen är fredagen den 19 mars 2021. 

 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post:  

redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: https://ombk.se/ 

OMBK:s ombud: Rolf Zetterström. www.svenskasjo.se 

https://ombk.se/dokument/
https://ombk.se/
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Jaha, då var båtsäsongen över för denna gång och upptagningsperioden 

avslutad, tvättanläggningen samt vattnet inom området stängs (i skri-

vandets stund) inom kort för året. 
 

Planering inför nästa säsong skall genomföras genom bl.a fördelning av 

bryggplatser m.m. 
 

För att den planeringen skall fungera måste vi ha besked från dig som i 

år: 

 

1. lånat ut sin bryggplats under 2020, fortsätter låna ut eller själv ska 

nyttja din plats under 2021. 

2. eller om du vet med dig att du inte, av någon anledning, kommer 

nyttja din plats under 2021. 

 

Om detta måste vi få besked senast 31 dec i år (2020). 

(Givetvis händer oförutsedda saker även efter årsskifte, men det under-

lättar för oss som handlägger fördelningsärenden inför säsongsstart om 

vi får informationen i tid). Vänligen hjälp oss med detta! 
 

 Forts sid 4 

Hamnkapten har ordet 

Under 2021 ska vi börja renovera sjöbodarna, det hände senast 2012-
2014.  
 

Vår vice hamnkapten skrev en instruktion om hur vakten ska gå till och 
det har fungerat bra.  
 

Nu har det gått 3 år sedan § 19,1 kom till, vilket betyder att upplägg-
ningsplats o båthall ska tömmas, om inte båten har varit sjösatt un-
der den perioden. Hoppas att ni sköter det under närmaste halvåret. 
Är det någon som har problem skriv till styrelsen, så hjälps vi åt med 
problemet.  
 

Hallinnehavare: Ta fram oljekannan och smörj gångjärnen på portarna 
– antingen när du sjösätter eller när du tar upp båten. Ha det som en 
årlig rutin! Har ni smörjt behöver jag inte få reda på det.  
 
Kom ihåg att meddela ev. förändringar av adress, telefon 
och e-post! Låter tjatigt men vet att det be-
hövs.   
 

Forts Ordförande har ordet 
 

Håll Sverige Rent 

På Håll Sverige Rent:s hemsida 

finns mycket intressant läsning 

om vad jag och mina närmaste 

kan göra för miljön. Kika gärna 

där: 

 

https://www.hsr.se/  

Leif Berg                                                          

Ordförande 

https://www.hsr.se/
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Utdrag ur stadgarna 

§17.1.2  
Båtplatsnyttjarens skyldig-
heter: 

• Båtägare är skyldig att 
hålla sin båt försäkrad 
och på begäran avge upp-
gift om försäkringsbolag 
och försäkringsnummer. 
Båtplatsnyttjare som inte 
rättar sig efter anmaning 
förlorar nyttjanderätten. 

• Båtägare är skyldig hålla 
sin båt säkert förtöjd. 

• Uppstår skada på båt är 
den båtägare vars båt or-
sakat skadan ersättnings-
skyldig. 

• Båtplatsnyttjare som inte 
avser att använda hyrd 
båtplats under båtsä-
songen är skyldig att an-
mäla detta till hamnkap-
tenen. Denna anmälan 
skall göras senast den 31 
december året före av-
sedd båtsäsong. Tillfälligt 
ledig båtplats uthyrs för 
ett (1) år i sänder till an-
nan medlem med ledning 
av kölistan. 

• Möjlighet att ”låna ut” 
nyttjanderätten begränsas 
till tre (3) år. Därefter kan 
medlemmen på egen be-
gäran återföras till båt-
platskön. Styrelsen kan 
besluta om dispens i sär-
skilda fall. 

• Båtplatsnyttjare är skyldig 
att även vintertid ansvara 
för tillsyn och skötsel av 
förtöjningsutrustning 
(bom och flytkropp) för 
undvikande av skador. 

 
 

 

Forts Hamnkapten har ordet 

Under året som gått har vi genomfört en hel del projekt såsom nya jol-

leramper, uppfräschning av skyltarna vid bryggornas landgångar, samt 

ett stort jobb med uppgradering av el-utrustningen i våra båthallar. 

Återstår två hallängor att åtgärda kommande året, avseende el-

arbeten. 
 

Arbetet har till stor del utförts av klubbmedlemmar, som med sitt en-

gagemang gjort en stor insats så att vi kan ha en så välskött hamn som 

vi har. 

Ett antal båthallar, där bärande träbjälkar har angripits av bl.a röta, har 

åtgärdats med hjälp av inhyrda hantverkare tillsammans med några 

klubbmedlemmar.  

Ett stort tack till medlemmarna som gjort en stor insats för klubben. 
 

Båtvakten har fungerat mycket bra, trots pandemins inverkan på vakt-

hållningen. En tråkig incident hände dock, en kväll/natt i juli. Ett gäng, 

på området passerande ungdomar, gjorde åverkan på en bil vid parke-

ringen. Händelseförloppet var förmodligen mycket snabbt, så ingen 

skugga faller på vaktstyrkan då de för tidpunkten för händelsen tydlig-

en befann sig uppe bland båthallarna enligt min kontakt med dem 

efter det inträffade. 

 

Jag har i år vid ett par tillfällen, från klubbmedlemmar, fått ansökan om 

större båtplats, då de köpt nya båtar, med en storlek som vi, enligt min 

mening inte har resurser att hantera i vår klubb. 

 

I försök att vi skall tillmötesgå sådana önskningar får jag tips om att 

”flytta den o den hit, bredda den platsen” m.m. 

Detta gör mig lite bekymrad över hur vi ska hantera sådana önskningar. 

Jag vill mena att vi har den hamn, och de platser vi har. Ska vi hålla på 

och bygga om vår hamn för att tillgodose behovet av ändå ett fåtal så 

stora båtar? 

 

Denna fråga får vi nog ta tag i i styrelsen under kommande verksam-

hetsår.  

Vi har i alla fall beslutat att i inträdesansökan till OMBK, sätta en gräns 

på båtstorlek till 10.5 x 3.5 m. 
 

Vi måste kunna hantera medlemmars båtar med de begränsningar som 

utrustningen har.  
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Lars Bergquist 
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På grund av pandemin valde styrelsen att hyra lokal på stan för att göra 
mötet säkert för alla. Vi samlades därför i gymnastiksalen på Brevikssko-
lan. Folkhälsomyndigheten ändrade förutsättningar för möten två veckor 
innan mötet så fler än 50 personer fick inte vara i lokalen samtidigt. Av 
den anledningen blev vi inte många som var där, 26 tappra medlemmar 
deltog på mötet. 
 

Mötet öppnade kl 19:00 och inleddes med parentation över avlidna 
medlemmar. Därefter ansåg deltagarna att mötet var behörigt utlyst.  
Till mötets ordförande valdes Per-Åke Sunnefors, sekreterare Håkan 
Bark och till justeringsmän och rösträknare utsågs Eje Augustsson och 
Jan Norberg. 
Verksamhetsberättelse, Kassaberättelse och Revisionsberättelse före-
drogs och godkändes. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet. Klubben forts-
ätter att ha en god ekonomi. Kören, styrelsen och Sjöräddningssällskapet 
fick samma anslag som föregående år. 
 

Styrelsens förslag för avgifter under 2021 godkändes. Det är en del höj-
ningar och ändringar av avgifter. Styrelsens mål med höjningarna är att 
de ska täcka de kostnader vi har för att driva klubben. Kommande år är 
det sista när det gäller omfattande elarbeten och arbeten på hallar. Man 
räknar med att kostnaderna ska klinga av efter år 2022.  Plan finns att 
måla och renovera de sjöbodar där fasader börjar förfalla med början 
2021. Arbetet kommer troligen att utföras av medlemmar i klubben för 
att hålla ner kostnader. 
 

Beräkning av avgiften för tvätt på spolplatta ändras till att gälla upplägg-
ningsplats istället för bryggplats. Priset sänks från 7 kr/m² till 3 kr/m², 

kostnaden blir ungefär densamma eftersom uppläggningsplatserna är 
större än bryggplatserna. För komplett lista över avgifter, se hemsidan—
Dokument—Medlemmar+. Sista betalningsdag för avgifterna fastställdes 
till den 15 mars 2021. 
 

Vår kassör Mauritz Högberg redogjorde för budgeten. Förslaget fastställ-
des. Dokument från årsmötet finns att hämta i klubbhuset, hör av dig till 
styrelsen om du vill se de ekonomiska rapporterna. 
 

Därefter valdes klubbfunktionärer enligt valberedningens förslag. Rollen 
som klubbmästare är fortfarande vakant tråkigt nog. Styrelsen fick för-
troendes att tillsätta rollen under året om man finner en lämplig kandi-
dat— eller ännu bättre—någon anmäler sitt intresse.  
 

Motioner och ärenden: Förslaget av  ändring av §3.2 godkändes (GDPR). 
Tillägget av §7.6 godkändes. Hamnkapten tillsammans med slipförmän 
och styrelse tillsätter funktionen traktoransvarig.  
 

Då inga rapporter eller medlemsärenden fanns att avhandla avslutades 
mötet.  
 

Vid pennan 

Marianne Levander 
Redaktör 5 

Minnesanteckningar årsmöte 22 okt 2020 
EFTERLYSNING 

Klubbmästare saknas! 
 

Klubbmästarens roll är att 
skapa förutsättningar för klub-
ben att hålla kurser för med-
lemmarna.  
 

I arbetet ingår att fråga med-
lemmarna vilka kurser de som 
är intressanta för klubben att 
ordna. Hitta lämplig lokal och 
ledare samt vid behov ordna 
med litteratur och fika vid kurs-
tillfällena. 
 

Alltså inget betungade jobb 
året runt utan vid behov. 
 

Är du intresserad—hör av dig 
till styrelsen som fått mandat 
av årsmötet att handlägga till-
sättandet. 
 
 

Uppdaterade doku-

ment på hemsidan 

Då årsmötet fastställde 
motionerna som fanns i kallel-
sen har följande dokument 
uppdaterats på webben: 
 
• Stadgarna 
• Datapolicyn 
• Inträdesansökan 
 
Kontaktlistan över styrelsen 
och förtroendevalda är även 
den uppdaterad på hemsidan. 
 
Här ser du alla dokument på 
vår hemsida: 
 
https://ombk.se/dokument/ 
 
Marianne Levander 

https://ombk.se/dokument/
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Förtydligande av   
e-postadresser 

ordf = ordförande 

sekr = sekreterare 

kassor = kassör 

hall = hallansvarig 

bodar = sjöbodsansvarig 

hamn = hamnansvarig 

varv = varvsansvarig 

klubbhvard = klubbhusvärd 

mtrl = materialansvarig 

valber = valberedningen 

 

 

Vaktrutiner 

Vi påminner om vikten av att inte gå ut offentligt med vilka vaktrutiner vi har i 

klubben!  
 

Delge inte vaktinformation till utomstående eller anhöriga som inte går 

vakt!  
 

Tyvärr skedde detta i somras efter en incident på parke-

ringen, någon/några skrev på Facebook vad som hänt 

vilket är mycket olyckligt. 

Styrelsen 
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Båtmiljö.se 

Tips på artikel värd att läsa för 
den som är intresserad: 
  

Hösttips från sidan: 
https://batmiljo.se/batagare-
2/hosttips/ 
 
Som vanligt finns det mycket 
läsvärt på Båtmiljös hemsida. 
 

Påminnelse om nya e-postadresser till styrelsen  

Påminner åter igen om att klubben numera har fler e-postadresser som går di-

rekt till förtroendevalda med specifika ansvarsområden. 

 

 
ordf.ombk@gmail.com sekr.ombk@gmail.com 

kassor.ombk@gmail.com hall.ombk@gmail.com 

bodar.ombk@gmail.com hamn.ombk@gmail.com 

varv.ombk@gmail.com redaktor.ombk@gmail.com 

klubbhvard.ombk@gmail.com mtrl.ombk@gmail.com 

valber.ombk@gmail.com register.ombk@gmail.com 

Vid pennan 

 

Marianne Levander 

https://batmiljo.se/batagare-2/hosttips/
https://batmiljo.se/batagare-2/hosttips/
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Informationsspridning till medlemmar som saknar e-post. 
Numera skickas ett SMS med meddelande om att information finns att hämta i 
brevlådan vid slipboden. Det är alltså upp till resp. medlem att förse sig med ett 
exemplar av den aktuella medlemsinformationen! 
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Oxelösunds Motorbåtsklubb 

 

Motorbåtsvägen 10 

 

613 35 OXELÖSUND 

Plats för 

frimärke 

 

Alla Helgons Dag 

Alla helgons dag, Festum omnium sanctorum eller Dominica in 

natali sanctorum, är en kristen högtid som firas till martyrers och 

helgons ära.  

Den har utan avbrott ingått i det svenska kyrkoåret sedan medel-

tiden. I Finland och Sverige är Alla helgons dag en all-

män helgdag. Den inföll tidigare alltid den 1 november men 

flyttades 1772 till första söndagen i november. Vid den 

svenska helgdagsreformen 1953 flyttades den till den lördag som 

infaller mellan den 31 oktober och 6 november.  (Källa Wikipedia) 
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Uppfräschade skyltar till 

bryggorna 

Nya kontaktuppgifter? 
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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:  

När Du får ändrade förhållanden vill vi ha ett meddelande om detta till 

klubben. Exempel på uppgifter som vi vill veta är: telefonnummer, 

adress, namnbyte, byte av båt, försäkringsbolag och försäkringsnum-

mer och mejladress. 

Dessa uppgifter används kontinuerligt i klubbens verksamhet och fun-

gerar bättre när fakta råder. 

För att ändra dessa uppgifter finns två sätt: 
 

• Via ändringsanmälan på https://ombk.se/formular-kontakt-med-

klubben/ 

• Eller fakta noterade på papper lämnat i klubbens brevlåda vid 

klubbhuset (se nedan). 
 

Till dem som valt att göra ändringar på listorna i vaktpärmen vill jag 

påpeka att dessa ändringar inte noteras förrän nästkommande år då 

vaktpärmen uppdateras. Detta innebär att klubben levt med felaktiga 

kontaktuppgifter under tiden, vilket kan innebära ökade kostnader för 

den enskilda medlemmen. 
 

Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till 

Oxelösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, 61335 Oxelösund 

eller lägg den i klubbhusets brevlåda, eller enligt ovan hemsida.   
 

Registeransvarig 

Hans Lundqvist 

https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
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Som medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset för olika sammankomster. 
Klubbhuset är möblerat med 64 sittplatser vid ordinarie sittning. Det finns extra-
bord och stolar i friggeboden att ställa upp så att ett 80-tal gäster kan få sittplats. 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärdarna enligt nedan: 
 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 0768-13 04 59 
(OBS! Det går INTE att skicka sms till detta nummer!) 

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 klubbmärke. De håller en bra kvalitet . Priset är 125 kr/st. Trö-

jan finns att köpa genom vår materialförvaltare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05.  

Vimplar finns även för försäljning, pris 80 kr/st,  klubbmärken för 50 kr samt dekaler.  

Klubbpin 

T-shirt 
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Nyårsgrillning 31 dec: Grillning vid klubbhuset kl. 13:00,  

 se nedan 

 

Vårmöte: Planeras till 11 mars 2021 kl 19:00 om  

 myndigheterna tillåter möten. 

 

 

 

 

Aktuell kalender finner du på hemsidan:  

 

https://ombk.se/kalendarium/ 

 

Aktuell information finner du på hemsidan: 

 

https://ombk.se/aktuellt/ 

 

 

KALENDER FÖ R 2020/21 

Grillning vid klubbhuset med reservätion! 

Om myndigheterna tillåter: Varmt välkommen att avsluta året tillsammans med dina 

klubbkamrater med att äta och dricka något gott vid klubbhuset.  

TORSDAGEN DEN 31 DECEMBER KL 13:00 

Ta med dig något att grilla och dricka, klubbhuset är som vanligt öppet om vädrets makter 

inte är med oss. Klubben tillhandhåller som vanligt nytända grillar. Vi håller distans men 

umgås ändå! 

 

Välkommen! 

Styrelsen 

PS. Ställs grillningen in meddelas detta 

på hemsidan!  DS. 

https://ombk.se/kalendarium/
https://ombk.se/aktuellt/

