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bland annat…. 

HÖSTEN KOMMER KRYPANDES….. 
 
Städning uppläggningsplatser / framför hallportar 

Det är snart dags att lägga upp båtar för vinterförvaring.  På våra upplägg-

ningsplatser ute finns en hel del materiel som förmodligen inte behövs utan 

lika gärna kan kastas.  

 

Inför kommande uppdragningar uppmanas du som har uppläggningsplats att 

städa undan onödigt materiel. Du ansvarar själv för borttransport.  

 

På vissa uppläggningsplatser, framför allt på Mosebacke, växer gräs och sly 

till den grad att vagga alternativt vagn knappt syns. Det åligger respektive 

nyttjare att innan upptagning av båt rensa och kasta bort rensat gräs och sly 

en bit upp i närliggande skogsområde. Där kommer det säkert att förmultna 

inom sinom tid. Lägg det gärna i nån skreva där det inte syns så väl. 

 

Växtlighet har också växt upp utmed en del hallportar inom vårt område. 

 
(Bilden ett exempel på hur det kan se ut. Tagen tidigare år) 

 

Även detta skall av respektive hallnyttjare rensas bort från hall där det före-

kommer, och kastas på lämpligt ställe.  

Inför upptagningsperioden mellan 13 september och 17 oktober 

Se till att röja undan på din uppläggningsplats (framför allt ute) så att slipför-

man lätt kommer åt att hämta din vagga alternativt båtvagn.  

Den skall ju givetvis också vara tydligt märkt med Namn och Telefonnum-

mer. (Fortfarande finns det medlemmar som ignorerat tidigare uppmaningar 

om detta). 

 

 Forts 2 

Oxelösunds Motorbåtsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post:  

redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: www.ombk.se 

 

Redaktör: 

Marianne Levander 

https://ombk.se/
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Har du under året sålt din båt……. 

men har vagga, vagn eller uppallningsbockar liggandes kvar på 

uppläggningsplatsen, se till att rensa bort detta snarast. 

Jag har noterat att på några platser, som enligt registret är le-

diga för tilldelning, finns det vagn, vagga eller annan materiel 

kvar. 

Vid behov kan slipförman anlitas för hjälp med transport. Men 

tänk på att göra detta innan upptagningarna startar 13 septem-

ber. Då har dom fullt upp ändå. 

 

Du som har uppläggningsplats utmed parkeringen, vid sjöbo-

darna. 

Se till att i god tid innan du tänker ta upp båten ”ockupera” 

platsen med vagn eller bockar mm. 

Detta för att förhindra att någon parkerar sin bil på din plats 

när du kommer med din båt.  

Den är ju trots allt tillgänglig en tid ytterligare för både bilar och 

båtar.  

Tilldelning av båtplatser, nya och ansökta byten till större plat-

ser. 

Arbetet med detta kommer att börjas under november. 

Inför denna procedur vill jag så fort som möjligt ha information 

från er platsnyttjare om ni avser att lämna er bryggplats perma-

nent eller av annan anledning inte nyttja er plats under näst-

kommande säsong. Till stor hjälp för mig i mitt arbete med för-

delning av platser. 

Dock senast 31 december vill klubben ha besked om detta. 

(Undantag är ju givetvis händelser som kan dyka upp under för-

säsong.) 

 

Finns det planer för dig att inför nästa säsong byta upp dig till 

större båt? 

På förekommen anledning vill jag då informera om att framtida 

ansökningar om byte till större båtplats endast kan tillgodoses 

för båt med maxstorlek 10x3.3m. Detta enligt tidigare styrelse-

beslut. 

 

Med vänlig hälsning 

Lars Bergqvist 

Hamnkapten 

Forts sid 1 
Höststädningen 

Inställd p g a pandemin. 

Trots att den gemensamma 
städkvällen är inställd bety-
der inte det att man kan 
ställa/lägga skräp hur som 
helst inom området. 
Håll rent och snyggt runt din 
båthall och båtplats. 

Trots tydlig skyltning att 
endast hushållssopor, glas 
och kompost får kastas i 
klubbens containrar hittar vi 
annat skräp. Skärpning! Nu 
sists var det någon som 
ställt dit ett fritidsbatteri 
som de tror försvinner av sig 
själv! 

 

Styrelsen 

 

Årsmöte för 2021 

Årsmöte är bestämt till 
torsdagen den 28 oktober kl 
19:00. 
Lokal återkommer vi till på 
grund av pandemin och 
vilka regler som gäller då. 

 

Båtvagga till salu 

Stabil båtvagga för 30 fots 
båt med måtten 3,60x2,20 
m. Mer info finns vid an-
slagstavalan. Pris 2 000 kr. 

 

Leif Gustafsson, tel 0155-
34673 
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Registeransvarig har ordet 

 

Glöm inta att anmäla förändringar av dina nyttjanderätter, myck-

et tid går att justera i efterhand vid utskick!    

  

När det gäller e-postadressen  är det bäst att anmäla 

en privat sådan. Anledningen till det är att i flera fall har företag 

stoppat e-post från OMBK och Billecta då vissa  e-postprogram var-

nar för att det kan vara SPAM. Lägg gärna till adresserna bland dina 

kontakter! 

  

Ändring av uppgifter 

 

Hans A Lundqvist 

 

Klubbens kalender 

Under fliken Kalendarium 
på hemsidan finns upp-
gifter om vad som händer i 
klubben och när! 

Du  finner information om 
kommande aktiviteter, t ex 
torrsättning, sjösättning, 
årsmöte, medlemsmöten, 
städkvällar, etc. 

Kalendarium 

§ 19.1 Allma nt 

 

Medlemmar som har båthall eller uppläggningsplats kommer senare i höst 
att få e-post angående treårsregeln § 19.1 Allmänt. 
 

Utdrag ur paragrafen: 
Båt som förvaras på uppläggningsplatsen, under en sammanhängande 
treårsperiod, utan att vara sjösatt under perioden, ska förlora sin rätt till 
uppläggningsplats (avser både hall- och utomhusplats). 

 
Utdrag ur hallregler: 
Hallen är endast avsedd för förvaring och utrustning av egen båt med 
tillbehör. (Undantag: 4 vinter/sommarhjul till egen bil)  

 
Paragrafen infördes 2017 och det har nu gått tre år varför de som inte sjö-
satt under denna tid förlorar rätten till hall eller uppläggningsplats. Para-
grafen gäller även de som inte har båt. 
 
Vid min nattvakt (Leif B) kollade jag alla bryggplatser varav ett flertal inte 
har nyttjats under sommaren. Det fattades nämligen förtöjningstampar i 
bom och brygga. 
 
Låna gärna ut platsen i stället för att låta den vara tom, du får tillbaka den 
året efter. Det är många som står i kö. 
 

Hälsningar 
 

Leif Berg, Lars Bergquist, Håkan Nyberg, Lars Johans-

son, John-Olov Carlsson 

Arbeten inom varvet 

Arbetena på alla hallar är nu 
klara. Nycklar till hallarna 
finns att hämta i klubbhuset. 
Hör av dig till styrelsen för 
avhämtning av din nyckel. 

Belysningen på klubbhusplan 
är även den bytt nu. 

 

 

Leif Berg 

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

