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Kära klubbmedlemmar! 

Årets båtsäsong är nu slut, får vi väl anse, trots att vissa av oss med-

lemmar ännu, i skrivande stund, har båten kvar i sjön. 
 

Höstens upptagningsperiod 

Upptagningsperioden har fungerat bra, har det sagts mig, och slipför-

männen har utfört sitt åtagande på ett mycket bra sätt.   

Betalningsrutiner har fungerat bra, med uppdaterad/ förenklad 

kvittoblankett, samt genomgång av rutiner för slipförmännen innan 

upptagningarna startade, ledd av vice kassören Jan Lauritzen. C:a 200 

båtar hanterades under upptagningsperioden. En eloge till slipför-

männen för väl utfört arbete. 
 

En kommentar angående upplagda båtar på parkeringen ovanför 

sjöbodarna. 

Jag har nu i höst noterat att det finns en del som inte har vidtagit åt-

gärder för att skydda asfalten från ”tryckskador”. 

2019 noterades skador i asfalten, vid uppläggningsplatserna på parke-

ringen, orsakade av bockar, båtvagnars stödhjul mm. 
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Då uppmanades platsnyttjare att inför vintersäsong, se till att 

tillräckligt stor stödyta i varje stödpunkt ordnas med hjälp av 

brädor, plattor eller liknande. 

Nu uppmanas du som inte vidtagit erforderlig åtgärd att snar-

ast göra det. Se dig omkring hur klubbkamrater gjort. Vi måste 

göra vad vi kan för att bevara skicket på asfalterade ytor. 

 

Byte av plåttak på hallänga 1, hall nr 1 t.o.m 29 

Beslut har tagits i klubben, att det mycket dåliga taket på hall 1 

måste bytas. Arbetet beräknas starta i februari 2021, om väder-

lek/snöläge tillåter. Jobbet kommer att utföras av Söderströms 

Plåt. 

Det nya taket kommer, på insidan att vara ytbehandlat mot 

kondensbildning, vilket kan medföra att man inte behöver ha 

plast hängande under yttertaket som droppskydd. 

Denna åtgärd, med den stora kvalitetshöjning av halltaket, med 

avseende på bl.a kondensskyddet,  medför en höjning av den 

årliga hallavgiften för dessa hallar. (Hall 1 t.o.m 29). Höjningen 

blir från 35:- till 45:- per kvadratmeter. 

 

Angående låneplatser under 2020 

Du som under år 2020 lånat ut din bryggplats  och vill ha till-

baka den inför 2021, måste meddela detta till klubben senast 

31/12. Om inte detta görs i tid kommer platsen återigen tillde-

las någon ur platskön som låneplats, vilket kan medföra att du 

inte själv kan nyttja platsen nästa år. 

Och du, som redan nu vet med dig att du inte kommer att 

nyttja din plats nästa år bör också meddela detta innan års-

skiftet.  

 

Forts sid 1 
VÅRMÖTET 

Planeras till torsdagen den 
11 mars 2021 kl 19:00. Hur 
mötet ska gå till får vi av-
vakta med beroende på hur 
Corona-läget utvecklar sig. 
Kan komma att ske via soci-
ala medier eller större lokal 
på stan’. 

 

Styrelsen 

NYÅRSGRILLNING 

På grund av rådande om-
ständigheter ställer vi in 
Nyårsgrillningen den 31 de-
cember! 

 

Vi passar på att önska 
alla en riktigt  
GOD JUL och  
ETT GOTT NYTT ÅR! 

Styrelsen 
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Så en uppmaning som jag ”tjatat” om flera gånger. 

Se till att märka era vagnar, vaggor, så att vi vet vem som 

skall kontaktas i händelse av någon incident. 
 

Märkningen skall vara tydlig och beständig:   

Namn och telefonnummer!  

 

Många har gjort så, men det finns dom som tydligen helt ig-

norerar uppmaningen, som jag gett så många gånger som 

hamnkapten. 
 

Jag har fått flera påtryckningar från slipförmännen om detta. 

Vi kan komma att vägra befatta oss med vagn/vagga som inte 

är märkt inför nästa sjösättningssäsong 2021. 
 

Ha nu en så bra vinter som det bara går i dessa Coronatider. 

Nån gång måste det väl vara över… 

Det var väl allt för denna gång. 

 

Lars Bergquist,  

Hamnkapten    

 

 

 
 

Spolplattestrul! 
Klubben kommer att behöva vidta åtgärder vid spolplattan som gör 

att inte husbilsägare kan komma åt att tömma gråvatten och toa-

letter från deras husbilar som sker emellanåt. 

Det här otyget har fått till följd att vi har fått våra filter förstörda av 

disk- & rengöringsmedel och annat otrevligt. Filtren är endast av-

sedda att rena vatten från högtryckstvätten.  Detta blir dyra extra-

kostnader för klubben. 
 

För att förhindra att husbilar kommer åt spolplattan kommer trolig-

en ett lås med kätting att sättas upp samt att skyltar kommer att 

sättas upp runt spolplattan. Nyckeln kommer att förvaras i slipbo-

den. 

Trevlig advent och önskan om en God Jul och Gott Nytt År lite 

längre fram. 

Leif Berg,  

Ordförande  

Forts sid 2 

Adventstider 

Advent inleds fjärde sönda-
gen före jul och varar till och 
med julafton. 
När juldagen infaller på en 
söndag, blir adventstiden som 
längst medan den blir som 
kortast de år juldagen infaller 
en måndag. Tiden fram till jul 
räknas ned på olika sätt bero-
ende på tradition. På norra 
halvklotet är det årets mörk-
aste tid och många tän-
der levande ljus och elekt-
riska ljus, exempel-
vis adventsljusstake och adve
ntsstjärna.  

Adventsstjärnor lyser ofta i 
fönster under adventspe-
rioden i december. Någon 
gång under 1880-
talet hängdes den första ad-
ventsstjärnan upp i Tyskland. 
Det tog cirka 50 år för trad-
itionen att nå Sverige. Nuför-
tiden är de flesta advents-
stjärnorna elektriskt upplysta. 

Stjärnan symbolise-
rar Betlehemsstjärnan, den 
stjärna som visade vägen för 
de österländska stjärntydarna 
(de tre vise männen) till det 
nyfödda barnet Jesus. I dag 
används stjärnorna för att 
sprida julstämning och läng-
tan till julen. 

(Källa: Wikipedia) 
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Hej på er klubbmedlemmar! 
 
Jag heter Daniel Karlsson och är den nye eller gamle Klubbmästaren... 
 
Med det menar jag att jag har varit medlem i klubben sen jag var 15 år 
och nu är jag 48 år.  
 
Jag är uppväxt i Oxelösund och mina föräldrar har varit aktiva i klubben i 
omgångar (pappa är fortfarande aktiv som körsångare i Ponthonerna).  
 
Jag har alltid älskat närheten till havet och naturen. ”The sea is my land” 
som jag brukar säga och närheten till havet kan väl ingen klaga på. 
 
Jag och min fru Marita har två barn, Mikaela och Sebasthian.  
 
Som familj har vi alla haft naturen och havet som ryggrad och har ett 
stort intresse för dess fortlevnad.  Vi har vänt stäven norr och söderut 
och tycker det är magiskt att vi bor så nära allt. Vill man utforska norra 
eller södra skärgården så ligger vi ju nästan mitti. 
 

Jag är er nya Klubbmästare! Jag vill ha hjälp! 
 

Jag kan erbjuda kunskap i hur man på ett säkert sätt kan ta bort ankar-
linan från propellern utan panik eller boka kunniga personer för att 
skriva VHF-certifikat eller förarbevis (min mamma hade VHF-kurser för 
klubben i slutet på 80- till början på 90-talet). 
Vi har även personer som har kunskap om sjöräddning/bärgning av 
andra sjöfordon. 
 
Jag ser verkligen fram emot detta, men det är ni som klubbmedlemmar 
som kan hjälpa mig med förslag och tips. 
 
/Daniel Karlsson 

 

PRESENTATION NY KLUBBMA STARE 
KLUBBMÄSTARE 

Om du vill kontakta Daniel 
så är hans kontaktuppgifter 
de här till klubben: 

klubbm.ombk@gmail.com 

 

På hemsidan under kontak-
ter hittar du även hans tele-
onnummer.  

Redaktören 

 

 
 

UPPMANING FRÅN  
REGISTERANSVARIG! 

Du kommer väl ihåg att an-
mäla om du bytt båt, för-
säkringsbolag—eller kanske 
sålt din båt??? 

Här anmäler du det: 

Ändring av uppgifter 

 

Registeransvarig   
 
 
 
 
 
 

mailto:klubbm.ombk@gmail.com
https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
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HEMSIDAN 

Hoppas att du har hittat  till 
vår nya hemsida.  

Här finner du alltid senaste 
nytt från styrelsen, de för-
troendevalda och massor 
med annat nyttigt. 

https://ombk.se/ 

 

Hälsningar 

 

Redaktören 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÄTTELSE  
SVALLVÅGEN NR 2 
2020 

I Svallvågens nummer 2 
angav jag fel maxmått för  
för båtar som klubben kan 
ta emot under rådande 
hamn! Rätt mått ska vara: 

10 x 3,3 m. 

 
Hälsningar 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 

 

FLYTT AV SOPCONTAINER 

Som vi tidigare nämnt kommer sopcontainern att flytta in på området efter 

bommen. Det här gör vi för att vi har problem med att personer som inte till-

hör klubben kommer och tömmer sina sopor i vår container! 

 

Klubbmedlemmarna Lars J och John-Olov K har gjort ett gediget arbete med att 

förbereda marken och i slutet av vecka 48 beräknas container och återvin-

ningskärl flytta till sin nya plats. På det här sättet hoppas vi att vi får ha contai-

nern för oss själva i klubben. 

https://ombk.se/

