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Årets vakt 2021  

Bevaka meddelande om när vaktlistor distribueras. Läs noga igenom 

vaktinstruktioner som finns i vaktlistan. Vice hamnkapten, Håkan Ny-

berg ansvarar för vaktordningen, se även sid 5. 

 

Inventering bryggplatser 

En arbetsgrupp har bildats som under året kommer att inventera och 

se över hur hamnens bryggplatser utnyttjas och i framtiden, förhopp-

ningsvis, kommer att utnyttjas mer optimalt. 

Det finns medlemmar som har väl stora platser, bredd framför allt, för 

sin båtstorlek och även de som ligger trångt på sin plats. Som brygg-

platsnyttjare får man nog i vissa fall räkna med att omflyttningar mel-

lan båtplatser kommer att bli nödvändiga. 

Möjligen kan vi ”ta bort” några av de smalaste platserna, vilka det 

finns behov av bland medlemmar, och skapa några fler platser för de 

vanligaste båtstorlekar som finns inom klubben.  

Målet är också att kunna reducera kön för bryggplatser i klubben. 

 

Nya klubbmedlemmar 

I år, under nuvarande pandemisituation, kommer vi inte ha något in-

troduktionsmöte för nya medlemmar i klubben. Det är dock viktigt att 

du som ny medlem tar del av de stadgar som finns att läsa på vår 

hemsida, samt de nyhetsbrev, med nyttig /viktig information, som 

skickas ut ett par gånger om året. Läs även vår klubbtidning Svallvå-

gen. 

Som ny medlem är du berättigad att få en klubbvimpel, med OMBK:s 

logga. Kontakta materialansvarig i klubben. Se OMBK hemsida.

(www.ombk.se) 
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Sjösättningsperioden 

Årets sjösättningsperiod kommer vara från den 19 april 2021 

till och med den 30 maj 2021. 

Anmälan om båtbyten, önskan om större båtplats mm: 

Jag får ibland mail direkt till mig (hamnkapten) med anmälan 

om ny båt, önskan om större båtplats, uppläggningsplats, änd-

rade personuppgifter mm.  

Dessa typer av anmälningar skall göras via vår hemsida . Kontak-

ter - Oxelösunds Motorbåtsklubb (ombk.se)  

Där finns formulär att fylla i. I formuläret finns beskrivet vilken 

typ av ärende som respektive handläggare har. Vänligen följ 

dessa instruktioner. 

Med hopp om en härlig båtsommar 

Lars Bergqvist 

Hamnkapten 

Forts sid 1 
VÅRMÖTET 

På grund av pandemin är vi 
tyvärr tvungna att ställa in 
vårmötet nu i mars. 
 

Nu hoppas vi att vi kan ha 
mötet utomhus på försom-
maren istället 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jag har beslutat mig för att inte vara valbar vid nästa årsmöte 
som ordförande. Jag har varit aktiv i klubben i många år och 
nu får någon ny ta över rodret. 
 
På grund av pandemin måste vi tyvärr skjuta på introduktion-
en för nya medlemmar, ev. frågor skickas till sekreteraren för 
vidarebefodran till respektive funktion i klubben. Kontaktin-
formation finns på hemsidan. Kontakter - Oxelösunds Motor-
båtsklubb (ombk.se) Se även sid 1. 

 
Vårmötet är inställt, information kommer skickas ut via e-
post, ev. frågor skickas till sekreteraren eller till den som frå-
gan gäller. 
 
Ett medlemsmöte kommer att hållas framåt sommaren om 
förutsättningar ges. 

 

 

ORDFO RANDE HAR ORDET 

https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/kontakt/
https://ombk.se/kontakt/
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Nya betalningsrutiner 

Spolplattan 

Rutiner ga llande fo r ba tbottentva tten 

 

Styrelsen misstänker att inte alla användare av tvätten beta-

lat för sig på rätt sätt. Därför har vi beslutat att införa nya be-

talningsrutiner. 

Du köper tvättid mellan 5 och 30 minuter och betalar detta 

med Swish i din mobiltelefon. Kostnaden är 15 kronor/minut 

(enl. årsmötesbeslut). 

På bilden bredvid ser Du hur betalningsterminalen ser ut. 

Du som saknar Swish kan få hjälp med betalning av tvättid, 

samtidigt som Du betalar för upptagningshjälpen via separat 

faktura.  

Nyhet nr 2 är att vi under 2020 upptäckt att husbilar tömt 

sina spillvattentankar och troligtvis även avloppstankar på 

spolplattan. Detta har resulterat i att tvättmedel och 

”folkskit” hamnat i reningsanläggningen. Vad ”folkskiten” in-

nebär förstår Du säkert själv. Tvättmedel däremot innebär att 

filtren i anläggningen snabbt satt igen sig (tillväxt i vattnet 

liknande höstens maneter) med påföljden att filterkostnaden 

rusade i höjden. 

Därför skall tvätten endast användas utan tvättmedel. 

För att förhindra husbil och husvagnsägare tillträde till spol-

plattan, kommer kedjor med lås och tydliga anslagstavlor att 

sättas upp. Som medlem kommer Du, som vi ser det i dagslä-

get, ha tillgång till en nyckel via slipboden. 

 
På uppdrag av styrelsen 

Göran Johansson 
EFTERLYSNING! 

Bock placerad vid vägen 
från Östersviken märkt 
med OMBK. Bocken stod 
placerad för att stoppa tra-
fik vid parkeringen under 
takbytet.  

Bocken används vid  på— 
& avmastning och ska stå 
vid mastkranen! 

Lämna tillbaka snarast då 
den behövs vid sjösättning-
arna som startar i april! 

Så här ser bocken ut som är försvunnen! 
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Glöm inta att anmäla förändringar av dina nyttjanderätter, mycket tid 
går att justera i efterhand när väl fakturorna är aviserade.   
  
När det gäller e-postadressen så är det bäst att anmäla en privat sådan. 
Anledningen till det är att i flera fall har företag stoppat e-posten med 
fakturan då antalet e-postprogram varnar för att det kan vara SPAM. 
Avsändare no-reply@billecta.com . Lägg gärna till adressen bland dina 
kontakter! 

  
Utnyttja möjligheten till E-faktura. OMBK behöver veta vilken bank du 
har samt ditt personnummer – inkl de fyra sista siffrorna. Du måste 
även anmäla till din bank – E-fakturamottagare – du ska då söka/
anmäla SBU BÅTKLUBBAR VIA BILLECTA.  
 
Ändring av uppgifter 

 

Hans A Lundqvist 

Registeransvarig har ordet 
KÖLISTOR—AVGIFT 

På höstens årsmöte kom-
mer styrelsen att föreslå en 
årlig kostnad för att stå i kö 
för varje nyttighet. 

Det finns medlemmar som t 
ex står i kö för båthall för 
alla de olika storlekarna vi 
har och när de blir kontak-
tade så tackar de nej gång 
på gång. Det här medför 
mycket extraarbete för hall-
ansvarig att försöka hitta 
någon som är intresserad 
av en ledig båthall. Klubben 
vill ändra på detta så att 
endast intresserade perso-
ner står i kö.   

Hur  är det för dig som står i 
kö för bryggplats, är du 
fortfarande intresserad? 

UPPMANING: 
Ta kontakt med registeran-
svarig om du inte är intres-
serad av att stå i kö längre 
så att de ansvarigas ideella 
arbete underlättas! 

 

 

Styrelsen passar på att 
önska GLAD PÅSK till alla 
medlemmar! 

Vi passar även på att med-
dela att Valborgsfirandet 
med grillning utgår på 
grund av pandemin. 

Information om kommande a tga rder—Sjo bodar 

Vi kommer under åren 2021 till 2023 att besikta och åtgärda panel m.m. 
på sjöbodarna med personal från klubben. 
 
Besiktningen inleds under våren 2021, och vi återkommer med inform-
ation om vilka sjöbodar som berörs i etapp 1. 
 
Informationen kommer att anslås på anslagstavlan! 
 
Hälsningar 
 

Eje Augustsson & Janne Norberg 

mailto:no-reply@billecta.com
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/ 

Nya kölistor: 
Dokument - Oxelösunds 
Motorbåtsklubb (ombk.se)  

Hälsningar 

 

Redaktören 

 

 

Nytt tak hallänga 1 

Nu ligger det nya taket på 
hallänga 1. Arbetet tog 
drygt 2 veckor att utföra. 

Det första takläggnings-
firman fick börja med var 
att skotta snö!  

När det var dags att börja 
byta ut takplåtarna—kom 
solsken och plusgrader. 

Arbetet har utförts av Sö-
derströms Plåtslageri. In-
formation kommer att 
skickas ut till alla som har 
sin båt i hallängan om hur 
arbetet gått och vad man 
ska tänka på framöver. 

  

NY RUTIN —VAKTLISTOR 

Från och med årets vakthållning kommer vaktinstruktioner och vaktlistor 
att distribueras digitalt via e-post. 
 

Informationen kommer att skickas till den mailadress som finns i med-
lemsregistret. 
 

Kontakta vice hamnkapten om du inte fått e-post med information senast 
den 20 mars 2021. 
 

De som inte har möjlighet att ta emot informationen i mail kan kontakta 
vice hamnkapten för att få utskriven information/lista.  
 

Det kommer också att finnas utskriven information/lista i vaktpärmen i 
slipboden. 
 
Påminner också om att det inte är tillåtet att sprida information om våra 
vaktperioder och rutiner till icke aktiva medlemmar och allmänhet! 
 
På förekommen anledning påminner vi också om att det är lämpligt att ta 
kontakt med sin vaktkompis i god tid innan vaktpasset så det inte blir 
några konstigheter med att någon får gå vakt själv t ex. Även i år är det 
speciella rutiner som gäller vid vakthållningen på grund av pandemin. In-
formation om detta står i vaktlistan som distribueras inom kort. 
 
 

Hälsningar 
 

Håkan Nyberg  

Vice hamnkapten  
telefon 073-684 06 28 

BYTE AV TAK PA  HALLA NGA 1 

Sista etappen av takbytet på hallänga 1. Snart kommer kranbilen och 

hämtar de gamla plåtarna. Slutet av vecka 10 blev halltaket klart! 

https://ombk.se/
https://ombk.se/dokument/
https://ombk.se/dokument/

