
Vå ren hå ller på  ått pås-
serå, som hår vårit 
mycket kåll och med 
ostådigt vå der. Hoppås 
sommåren blir våd vi 
o nskår. Påndemin hår 
gjort ått vi inte hår håft 
nå got medlemsmo te, 
ser inte ut ått bli innån 
sommåren. Lå ttår det 
så  ått vi få r vårå fler 
å terkommer vi i god tid 
med mo tesdåg. Stå d-
kvå llen i juni hår vi 
också  vålt ått stå llå in, 
vi hoppås dock på  ått 
kunnå genomfo rå ho st-
stå dningen.  
 

Arbetet med bå thålls-
lå ngornå 2, 5, 8 och 9 

på gå r. Men håde vi få tt 
in nycklår som det vår 
sågt till sistå åpril, så  
håde det vårit klårt nu, 
men 4 st hår inte fo r-
stå tt de meddelånde 
som skett per e-post 
och SMS gå llånde nyck-
lårnå. Hur svå rt kån det 
vårå ått tillmo tesgå  de 
som jobbår fo r vå rt 
bå stå. 

Måuritz o jåg hår håft 
ett såmtål med Bo Jen-
der som vill bildå en ny 
bå tklubb med bå tå gåre 
i kommunens håmnår. 
Bo ville hå info och tips 
frå n OMBK, hur vi sko -
ter årbetenå och 

ekonomin. 

Som oxelo sundåre och 
medlemmår i OMBK 
hår Lenå o jåg gjort en 
skrivelse till kommu-
nen om gå sthåmnen. 
Det å r lite fåktå om 
blånd ånnåt brå nslepri-
set, reståurången och 
vå gbrytåren. Se mer sid 
6. 
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Leif Berg                                                          
Ordförande 

26 måj 2021 
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SVALLVA GEN 
Redåktionen bestå r åv: Måriånne Levånder, 
redåkto r. Svållvå gen nr 1-2021 kommer ut i 
mårs/åpril. Månusstopp å r fredagen den 19 
mars 2021.  
 
Artiklår, ånnonser och o vrigt måteriål som 
o nskås bli info rdå i Svållvå gen skickås till 
OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-
lösund eller e-postås till red-
aktor.ombk@gmail.com.  
Ange gå rnå ”Svållvå gen” i å renderutån.   
 
Måteriålet kån också  lå ggås i brevlådan på  
klubbhuset. Hår du t.ex. fotogråfier eller åndrå 
bilder så   kån vi skånnå in. Kom med ide er så  
hjå lper vi till. Måteriål som inså nds kommer 

eventuellt ått redigerås. Vi fo rbehå ller oss rå t-
ten ått vå ljå ut vilket måteriål som skåll publice-
rås. Inså nt måteriål å terså nds ej om inte ånnåt 
å r o verenskommet.  

Inså ndå bidråg 
Du som skickår in bidråg till Svållvå gen få r 
alltid en bekrå ftelse på  dettå frå n redåktionen, 
skriftligen eller muntligen. Om du åv nå gon 
ånledning inte hår ho rt nå got efter ett pår då-
går, ho r gå rnå åv dig igen så  ått vi inte missår 
nå got. 

Internet 
Du som hår tillgå ng till Internet kån gå  in på  vå r 
hemsidå,  

https://ombk.se/ 

och blå ddrå dig fråm till Svallvågen nr  2021-1 
så  ser du bl.å. de flestå bildernå i få rg. 

OMBK:s ombud: Rolf Zetterstro m                www.svenskåsjo.se 

T-shirt 

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. Tröjan finns att köpa genom vår materialförval-

tare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05.  

Vimplar finns även för försäljning: pris 80 kr/st, klubbmärken:  50 kr/st samt de-

kaler.  

Klubbpin 

Oxelo sunds Motorbå tsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 
redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsidå: https://ombk.se/ 

https://ombk.se/dokument/
http://www.svenskasjo.se
https://ombk.se/
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 A ter igen stå r vi info r 
en ny bå tså song, och 
fo rvå ntningårnå å r 
storå på  en sko n som-
mår efter den kållå vå -
ren som må ngå så kert 
upplevt den som. 

Sjo så ttningårnå hår 
flutit på  vå l och snårt 
hår vå l ållå få tt i sinå 
bå tår. 
 

Vår hamn 

En hel del klubbmed-
lemmår hår under å ret 
ånso kt om sto rre bå t-
plåts, då  mån bytt bå t. 
Fo r nå rvårånde å r det 
drygt 20 st. som ånso -
ker om ånnån plåts. 
 

Det finns de i klubben 
som bytt bå t till vårs 
storlek vi inte kån er-
bjudå plåts i vå r håmn. 
Tidigåre hår vi å ven 
frå n medlemmår få tt 
o nskemå l om ått vi 
skåll breddå plåtser fo r 
ått tillgodose derås 
plåtsbehov. Vi tycker 
oss inte kunnå tillgo-
dose desså o nskningår 
då  vi hår lå ng ko  fo r 
medlemmår med nå got 
mindre bå tår, som vi 
bo r prioriterå och som 
vå ntåt lå nge på  sin 
fo rstå plåts.  
 

Då rfo r hår styrelsen 
bestå mt ått sto rstå 
bå tstorlek fo r ått er-
hå llå plåts fråmo ver å r 
10x3.3 meter. 

Att tå nkå på  fo r med-
lemmår som plånerår 
byte åv bå t. 

 

En inventering åv 
bryggplåtser kommer 
ått genomfo rås info r 
kommånde å r då r viss 
omplåcering åv med-
lemmårs bå tår kån bli 
no dvå ndig. Genom ått 
t.ex. tå bort nå grå åv de 
smålåste plåtsernå kån 
vi breddå nå grå plåtser 
inom den begrå nsning 
som vi bestå mt. 

Vå rå bryggor utså tts 
fo r storå på frestningår 
vid hå rdå vindår som 
trots ållt fo rekommer 
på  ho st och vå r.  Och 
storå bå tår, visså med 
”flybridge” ålternåtivt 
ho gå måster, medfo r 
stort vindfå ng till fo ljd, 
vilket go r ått brygg-
fo rånkringår tår stryk 
vid så dånå på frestning-
år.  
 

Sopcontainern 

På  grund åv ått obeho -
rigå nyttjåt contåinern 
fo r ått kåstå sopor, hår 
vi flyttåt den innånfo r 
vå gbommen på  vå rt 
områ de.  
 

Som medlem skåll du 
vårå medveten om ått 
den endåst få r nyttjås 
till hushå llssopor som 
mån hår med sig efter 
sjo vistelsen. Inte få rg-
burkår, gåmlå penslår 
och ånnån ”brå te” som 
bo r kåstås på  sopsorte-
ringen på  stån. 

 

Varvet 

I vå rås lådes ett nytt 
plå ttåk på  hållå ngå 1. 
Det gåmlå vår vå ldigt 

rostigt och hår tågit 
kostsåmmå underhå lls-
kostnåder i ånsprå k. 
Det nyå tåket hår en 
ytbehåndling på  insi-
dån som medfo r 
mindre kondensbild-
ning. Dettå medfo r ått 
nyttjåre kommer betålå 
en nå got ho gre nyttjån-
deåvgift fo r desså hål-
lår fråmo ver. Helt rå tt-
vist tycker jåg. 
 

Kommande / på-
gående verksamhet 
och projekt 

Vå rå vårvsfo rmå n, 3 
stycken, kommer fråm-
ledes ått o vervåkå ord-
ningen på  upplå gg-
ningsplåtsernå. 

I dåg ligger mycket må-
teriel, som så kert inte 
ånvå nds till fo rvåring 
åv bå tårnå, och skrå -
pår. 

Du som plåtsnyttjåre 
ånsvårår fo r ått god 
ordning rå der på  din 
plåts. 
 

Renovering åv sjo bo-
dårnå kommer ått ge-
nomfo rås under en tid 
fråmo ver. Kån tå nkås 
ått du som medlem fo r-
vå ntås bli ”inkållåd” fo r 
dettå årbete. Projektle-
dåre å terkommer i så  
fåll.  

Bodårnå å r i må ngå fåll 
i stort behov åv fåsåd-
renovering. 

 

Forts sid 7 

 

Hamnkapten har ordet 

Båthallsinnehavare
Läs paragrafen 
gällande båthallar, 
där står vad du får 
förvara där. 

Du ska inte ha 
möbler, 
trädgårdsmöbler, mer 
än 4 däck, en kompis 
motorcykel. 

Det är några exempel 
som du kan ta 
därifrån. 

 
Leif Berg 
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ordnåre utsedd uppmå-
nås ått utse minst en 
per klubb. 

Det finns mycket ått 
informerå om i klub-
bårnå nå r det gå ller 
miljo n bå de fo r styrel-
sen men å ven fo r 
klubbmedlemmår. 

Ett exempel å r ått istå l-
let fo r ått ånvå ndå bio-
cidfå rg två ttå bå ten i ex 
en borsttvå tt. 

Anmå l dig till håvs-
tulpånvårningen. 

På  vå r hemsidå hittår 
du mycket informåtion 

Svenskå Bå tunionen, 
SBU, hår ånstå llt en ny 
miljo såmordnåre som 
heter Cårl Ro nnow. 
Cårl å r mycket åktiv 
och hår ordnåt med 
olikå mo ten under vin-
ter och vå r med de 
våldå miljo såmordnåre 
som finns ute i klubbår-
nå och hår å ven ordnåt 
med debåtter då r nå grå 
åv klubbårnås miljo -
såmordnåre hår suttit 
med i pånelen. 

De klubbår som inte 
hår nå gon miljo såm-

och då r hittår du  sen-
åste nytt om ållt som 
hå nder inom miljo om-
rå det bå de till sjo ss och 
till lånds. 

 

Jan Karlsson, 

miljo såmordnåre 

 

 

Miljö hetare än någonsin på klubbnivå 

SVENSKA BÅTUNIONEN 
OCH SÖRMLANDSKUS-
TENS BÅTFÖRBUND 

uppmärksammade vårt in-
slag i  SVT Nyheter Sörm-
land den 4 maj och hörde 
av sig och tackade för vår 
insats angående spolplattan. 

Har du inte sett det kan du 
kika här: 

https://www.svt.se/
nyheter/lokalt/sormland/sa
-jobbar-batklubben-for-en-
battre-miljo 

 

Vad kan jag göra för miljö? 

Byt till mer miljövänligt drivmedel: 

 Akrylåtbensin till din gåmlå två tåktåre 

 HVO100 till din dieselmotor 

 Byt till elmotor om du kån 

Tillämpa eco-driving: 

 Låstå ur det du inte beho ver 

 Underhå ll skrovet med två tt 

 Se efter propellrårnå, fo r ekonomisk 
fårt 

Välj miljövänligt: 

 Bå två rdsprodukter 

 Disk- & två ttmedel, schåmpo & två l 

 Energieffektivå våror 

Visa hänsyn på sjön: 

 Tå hånd om ditt åvfåll 

 Toåto mning på  rå tt stå lle 

 Ankring, skådå inte botten i ono dån 

https://batmiljo.se/tvatta-baten/havstulpaner/anmal-dig-till-havstulpanvarningen/
https://ombk.se/miljo/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-jobbar-batklubben-for-en-battre-miljo
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-jobbar-batklubben-for-en-battre-miljo
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-jobbar-batklubben-for-en-battre-miljo
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-jobbar-batklubben-for-en-battre-miljo
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Vilka färger är godkända var? 

Du som såknår tillgå ng 
till Swish kånske kån tå 
hjå lp åv nå gon som hår 
tillgå ng till Swish.  
 

En sistå utvå g å r ått be 
slippersonålen hjå lpå 
dig mot ått två ttåvgif-
ten fåkturerås dig i ef-
terhånd, tillkommer 45 
kr i fåkturååvgift. 
 

Som Du kånske redån 
noteråt å r uppfårten till 
spolplåttån lå st. Nyckel 
finns i slipboden eller i 
reningscontåinern.  
 

Som Du så kert redån 
kå nner till må ste Du 
betålå fo r utnyttjåd 
två ttid nå r Du spolår 
botten på  din bå t.  
 

Fo ljånde två ttider finns 
ått tillgå : 5, 10, 15 och 
20 minuter.  
 

På  Swish-terminålen 
vå ljer Du o nskåd två tt-
tid och ånger i vilken 
mobil telefonbetålning-
en skå bekrå ftås.  

En håndhåvånde in-
struktion finns uppsått 
på  ånslågståvlån. 
 

Orsåken till dettå år-
rångemång ått lå så 
spolplåttån å r ått vi 
tidigåre å r håft oo ns-
kåde beso k, på  spol-
plåttån, då r husbilår 
och husvågnår to mt 
sinå åvloppstånkår på  
spolplåttån. Vilket 
medfo rt storå kostnå-
der fo r klubben med 
inko p åv blånd ånnåt 
nyå dyrå filter.s 

 

För styrelsen 

Göran Johansson 

Betalstation för spolplattan i drift  

Låsse Johånsson poserår 
vid nyå Swish-terminålen. 
Foto: G Johånsson 

På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa 
om vad som gäller för vilken båtbottenfärg du 
får använda var i Sverige.  
 

Hå r kommer ett kort såmmånfåttning frå n hemsidå: 

Bara biocidfria färger: 
Fo r bå tår som hår sin huvudsåkligå fo rto jningsplåts i Bott-
niskå viken norr om O rskå r eller i inlåndsvåtten (so tvåtten) 
finns ingå godkå ndå bå tbottenfå rger—ånvå nd få rg som 
INTE innehå ller biocider. 
 

Ostkustfärger 
Fo r bå tår med huvudsåklig fo rto jningsplåts på  Ostkusten 
so der om O rskå r eller Vå stkusten, det vill så gå helå områ -
det till norskå grå nsen få r du ånvå då så  kållåd ostkustfå rg. 
Gå ller å ven områ den runt O lånd och Gotlånd. 

 
Ost– och västkustfärg 

Fo r bå tår med huvudsåklig fo rto jningsplåts på  Vå stkusten 
(frå n Trelleborg till norskå grå nsen) få r du ånvå ndå bå de så  
kållåde ostkust– och vå stkustfå rger. 

https://www.kemi.se/kemikalier-i-vardagen/rad-om-kemikalier-som-du-har-hemma/batbottenfarger/karta-over-omraden-dar-olika-typer-av-batbottenfarger-ar-tillatna-att-anvanda
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Skötsel av Gästhamnen 

Som privåtpersoner hår Leif 
och Lenå Berg  skickåt in 
fo ljånde till kommunen: 

Gästhamnen 

Ett fo rslåg till fo rbå ttring åv 
gå sthåmnen å r ått flyttå måcken. 
Lå ggå dit A- bryggån som togs 
bort fo r nå grå å r sedån såmt 
lå ggå dit en ponton till. 

Gå stbå tårnå slipper då  ått 
gungå. Båkom den så  kållåde 
vå gbrytåren å r så llån lugnt 
(vå gfritt). 

Go r en fåst vå gbrytåre lå ngre in, 
om fo rslåget på  nyå lå get åv 
bryggor inte rå cker.  2020 snitt 
på  19 bå tår per nått. 
(påndemiorsåk?) 

Fo r ått omså ttningen skå o kå så  
må ste å ven priset på  drivmedel 
så nkås, det å r ett få tål som 
tånkår hå r. 19,95 kr per liter. I 
Nå vekvårn som hår såmmå 
drivmedel 16,02 kr. 

Go r rå tt fo r en gå ng skull bygg 
ingen reståurång fo r 20 
miljoner, renoverå befintlig 
byggnåd till sommårreståurång. 
Blir brå fo r turister och 
oxelo sundåre. 

Det gå r inte ått ho jå 
omså ttningen i håmnen som det 
fungerår idåg, ingen service 
efter kl 13. på  lo rdågår till 
må ndåg, då  tå nker vi på  
bå tfolket som till exempel 
beho ver ett båtteri eller låmpå. 

Det få r bli tåxi till Nyko ping eller 
derås gå sthåmn. 

Då lig service sprider sig lå tt, 
mycket svå rt ått få  ett gott rykte 
tillbåkå. 

Mycket erfårenhet finns hos 
OMBK och OXSS, frå gå hur en 
gå sthåmn skå fungerå. 

Lenå o Leif Berg 

Oxelo sundåre o OMBK åre 

25 måj 2021 

Ordfo rånde hår håft 
beso k åv nybliven fo re-
ning: 

Så här lyder upp-
ropet: 

”Oxelo sund, med sitt 
fåntåstiskå lå ge vid hå-
vet, hår cå 1 800 små -
bå tsplåtser, våråv  
1 280 drivs åv kommu-
nen. Dettå efter ått 
kommunen tidigåre 
drivit desså i egen regi, 
sedån ånlitåt Oxe-
lo sunds Bå t & Motor, 
då refter Promårinå och 
fo r fem å r sedån å tertå-
git driften. 

 

Till kommunens årren-
deåvtål med bå tå gårnå 
bifogås ordningsregler 
på  tre sidor, men nå grå 
fo rpliktelser frå n kom-
munen finns inte. 
 

Prisernå fo r kommu-
nens bå tplåtser å r 4,5 
gå nger så  ho gå som fo r 
den fo reningsdrivnå 
Motorbå ts-klubben 
med 394 bå tplåtser. 
Anledningen till kom-
munens mycket ho gå 
kostnåder å r en dyrbår 
och ineffektiv ådminist-
råtion och subvention-
ering åv gå sthåmnen, 
som inte bero r kommu-
nens bå tå gåre. 
 

En motion i kommun-
fullmå ktige 2018 om 
ått utredå mo jligheter-
nå ått bildå en bå tå går-
fo rening fo r Råmdåls-
håmnen åvslogs efter 
ett å r utån motivering. 

 

Fo r fem å r sedån, under 
semestertid, beslutåde 
kommunen ått lå ggå 

ner sjo sportleden till 
Råmdålshåmnen med 
fem utprickåde fårligå 
grund. Mån lovåde 
Trånsportstyrelsen ått 
drå in prickårnå så  
snårt de gett tillstå nd. 
På  privåt initiåtiv o ver-
klågådes beslutet till 
Fo rvåltningsrå tten, vil-
ket resulteråde i ått 
kommen tog tillbåkå 
sitt beslut. 
 

En åv de 45 å r gåmlå 
pontonbryggornå i 
Råmdålshåmnen lå ckte 
så  mycket frigolit ått 
det lå g drivor vid 
stråndkånten under 
vå ren. Kommunens 
svår på  dettå vår ått det 
inte vårå nå grå pro-
blem så  lå nge bryg-
gornå flo t. På  privåt 
initiåtiv ånmå ldes å r 
2020 nedsmutsningen 
till Lå nsstyrelsen, som 
tvingåde kommunen ått 
bytå en bryggå. 
 

Vid Stenviksbådet hår 
det under må ngå å r 
funnits en mycket po-
pulå r bryggå med cå 30 
plåtser. Utån fo rvår-
ning beslutåde kommu-
nen utån ått det blev 
protokollfo rt å r 2015 
ått tå bort bryggån. 
Ingå protester beåktå-
des. 
 

I såmbånd med bygg-
nåtionen vid Jogerso vå -
gen togs Råmdålshåm-
nens pårkeringsplåtser 
till sto rstå delen bort. 
A terstå r cå 20 plåtser 
fo r 338 bå tplåtser. Ing-
en informåtion frå n 
kommunen, men på  
fo rfrå gån hå nvisås till 

pårkeringsplåtsen vid 
Råmdålsskolån 800 
meter bort. 

 

Bå tå gårnå i Oxelo sund 
å r en stor intresse-
grupp och vi å r nå grå 
bå tå gåre som tro ttnåt 
på  kommens ågerånde 
och hår då rfo r bildåt en 
ideell och opolitisk in-
tressefo rening: Oxe-
lo sunds Bå tå gårfo r-
ening fo r ått kråftfullt 
såmordnå vå rå intres-
sen. 
 

Som bå tå gåre uppmå-
når vi dig ått gå  med i 
fo reningen, som å r åv-
giftsfri, fo r ått vi skå 
kunnå stå  stårkåre 
gentemot kommunen. 
 

Anmå l dig till oxbåtå-
gåre@gmåil.com, med 
nåmn och håmn och 
fråmfo r gå rnå dinå syn-
punkter på  vå rt upp-
lå gg. Medlemskåpet å r 
utån kostnåd. 

 

Oxelo sund den 1 juni 
2021 

 

Oxelo sunds Bå tå gårfo r-
ening 

 

Bo Jender 

Roger G Eriksson 

Mats Malmsten” 
 

Upprop bå tå gåre 

mailto:oxbatagare@gmail.com?subject=Anmälan%20till%20Båtägarföreningen
mailto:oxbatagare@gmail.com?subject=Anmälan%20till%20Båtägarföreningen


Nya kontakt-
uppgifter? 

Nå r Du få r å ndråde fo r-
hå llånden vill vi hå ett 
meddelånde om dettå till 
klubben. Exempel på  
uppgifter som vi vill vetå 
å r: telefonnummer, 
ådress, nåmnbyte, byte 
åv bå t, fo rså kringsbolåg 
och fo rså kringsnummer 
och e-postådress. 

Desså uppgifter ånvå nds 
kontinuerligt i klubbens 
verksåmhet och fungerår 
bå ttre nå r fåktå rå der. 

Fo r ått å ndrå desså upp-
gifter finns två  så tt: 
 

• Viå å ndringsånmå lån 
på  
https://ombk.se/for
mulår-kontåkt-med-
klubben/ 

• Eller fåktå noteråde 
på  påpper lå mnåt i 
klubbens brevlå då vid 
klubbhuset (se sid 9). 
 

A ndringår i på rmen vid 
slipboden medfo r ått 
uppgifternå fo rsenås 
med upp till ett å r då  den 
endåst gå s igenom en 
gå ng per å r.  

 
Registeransvarig 
 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 

Sida 7 Svallvågen 

Ett s.k påll-stå ll kom-
mer ått byggås upp vid 
norrå gåveln på  
hållå ngå 4. Det skåll 
ånvå ndås till fo rvåring 
åv bl.å utrustning till 
vå r tråktor, så som 
skopå, gåfflår mm, såmt 
ånnåt som idåg ligger 
på  båcken inom områ -
det. 
 

Nyå ånslågståvlor kom-
mer ått monterås vid 
slipboden, och klubb-
huset då  de gåmlå bo r-
jår se slitnå ut. Vi skåll 
hå det snyggt och pryd-
ligt i vå r håmn. 
 

Vårvsfo rmå nnen hår i 
uppdråg ått tittå på  hur 
vi kån ordnå tydligåre 

uppmå rkning åv upp-
lå ggningsplåtser på  
bl.å. Mosebåcke och 
Klubbhusplån. Ser lite 
bå ttre ut å n må låde 
bergsytor, trå dståm-
mår mm. 
 

Som ni ser finns det 
ålltid såker ått tå tåg i 
inom vå r håmn och 
vårv. 

Jåg hoppås ått, vid be-
hov, medlemmår stå ller 
upp och deltår i de år-
beten som beho ver ge-
nomfo rås. 

Må ngå hjå lpvilligå finns 
i klubben som bidrår 
med ett stort engåge-
mång, vilket borgår fo r 
ått vi hår en fin håmn, 
men som ålltid kån bli 

bå ttre. 
 

 Slutligen hoppås jåg 

ått, till sommåren, ållå 

få tt sinå sprutor så  ått 

mån kån trå ffås på  kob-

bår och skå r, och jåg 

tillo nskår er en sko n 

sommår på  sjo n. 

Fortsättning hamnkapten har ordet 

https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/
https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/


 

100-årsjubileum 

A r 2022 firår klubben 100 å r! 
Det hå r må ste vi vå l firå med en 
hå rlig fest?!? 

En årbetsgrupp kommer ått till-
så ttås inom kort och de vill 
gå rnå hå tips på  rolig åktivitet!  
 

Kom gå rnå med fo rslåg till åkti-
vitet så  vi få r stor uppslutning 

Ho r åv dig till: 
 

info.ombk@gmail.com 

 

Styrelsen 

 

 

 Vårmötet—inställt 

 Sjösättningsperiod: 19 april—30 maj 2021* 

 Hälsa våren välkommen den 30 april—Inställt 

 Vårstädningen inställd 

 Höststädningen kommer troligen att kunna genomföras i au-
gusti. 

 Årsmöte beräknas kunna hållas i slutet av oktober. 

 

 

*Se anslag vid slipboden 

 

Aktuell kalender finner du på hemsidan:  

https://ombk.se/kalendarium/ 

 

Aktuell information finner du på hemsidan: 

https://ombk.se/aktuellt/ 

AKTUELLA DATUM FÖR 2021 

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! 

HYR KLUBBHUSET! 

Som medlem i OMBK kån du och din fåmilj hyrå klubbhuset fo r olikå såmmån-
komster.  
 

Klubbhuset å r mo bleråt med 64 sittplåtser vid ordinårie sittning. Det finns 
extråbord och stolår i friggeboden ått stå llå upp så  ått ett 80-tål gå ster kån få  
sittplåts. Klubbhuset gå r ej ått hyrå  på  nyå rs– och midsommåråfton enligt be-
slut åv styrelsen 2021. 
 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Om du o nskår hyrå klubbhuset, kontåktå klubbhusvå rdårnå enligt nedån: 
 
Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning: 
0768-13 04 59 
(OBS! Det går INTE att skicka sms till detta nummer!) 

Se hemsida för mer information:  
 

Klubbhuset - Oxelo sunds Motorbå tsklubb (ombk.se)  
Ring och boka! 

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


  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Oxelo sunds Motorbå tsklubb 

 Motorbå tsvå gen 10 

 613 35 Oxelo sund 

Skicka in dina ändringar till registeransvarig enligt adressen nedan om du inte har tillgång till in-
ternet/hemsidan: 
Kontakt med registeransvarig - formulär - Oxelösunds Motorbåtsklubb (ombk.se)  

Nåmn: Telefon: Mobil: 

      

Postnr: Postort: E-postådress: 

      

Ändringen avser: 

 Bå tbyte  Adress  Bå tfo rså kring   E-postådress 

 Telnr  Mobilnr   VHF-ånrop 

BÅTTYP: 

Lå ngd: cm Bredd:  cm Djup: cm Vikt: kg 

Fo rså kringsbolåg:  Fo rså kringsnr: 

O vrigt: 

Plåts fo r  

frimå rke 

VIK HA R 

https://ombk.se/formular-kontakt-med-klubben/

