
En gnistrande kall de-
cemberdag, -17 grader 
och solsken, sjo ro ken 
driver in fra n Bra viken 
och fo rvandlar hamnen 
fullsta ndigt. Effektfullt 
och vackert, det knar-
rar under skorna. Vi 
stannar till och beund-
rar naturens ska despel. 
Lite la ngre in i viken 
ligger OMBK’s klubb-
hus vackert bela get och 
i fo nstren lyser ljussta-
karna.  

Na gra ba tar kommer 
troligen att o vervintra 
vid kommunens bryg-
gor likt tidigare a r. Det 
a r vinter!  

Det har nu ga tt en tid 
sedan a rsmo tet da r jag 
valdes till ordfo rande. 
Det a r med o dmjukhet 
man tar o ver uppdra-
get. Klubben a r mycket 
va lsko tt, bra ekonomi 
och tydlig ordning i de 
olika uppdragen.  

Allt detta sker ideellt 
av klubbens medlem-
mar. Jag  har lagt tid pa  
att tra ffa styrelsemed-
lemmar fo r att mer i 
detalj fo rsta  uppdragen 
och har mo tts av ett-
starkt engagemang och 
en vilja att fortsa tta 
utveckla klubben.  

Vid den va lbeso kta tra f-
fen fo r daglediga (55 st 
kom) delades fo rtja nst-
tecken samt ett heders-
medlemskap ut. Trevligt 
att sa  ma nga kunde 
komma!  

Tanken a r att vi fortsa t-
ter med dessa tra ffar pa  
det nya a ret. Bl.a film 
fra n tidigare a r a r ta nkt 
att visas. Leif Berg och 
Marianne Levander bju-
der in till medlemstra f-
far.  

Arbetet med 100-
a rsjubileet har bo rjat! 
Firandet kommer att 
ske i klubbhuset och pa  
planen utanfo r. Detal-
jerna a terkommer vi till 

senare.  

Daniel Karlsson, va r 
klubbma stare, a r den 
som ha ller i arbetet. Vid 
hans sida finns Jan Nor-
berg. Ha r kommer 
ma nga fler att engage-
ras.  

Ett led i detta jubileum 
a r att sammansta lla en 
fotoutsta llning o ver alla 
a ren. Leif och Marianne 
har pa bo rjat arbetet 
med att hitta fotografier 
som ska inga  i utsta ll-
ningen .  

Oron o ver pandemins 
utveckling finns natur-
ligtvis hos oss alla men 
vi hoppas att vi kan 
genomfo ra alla aktivi-
teter!  

Med dessa enkla ord 
vill jag tacka alla fo r 
2021 och  
o nska er en riktigt  

God Jul och  
Gott Nytt år!  
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Ordförande  har ordet 

8 dec 2021 

Janne Costelius  
Ordfo rande 



Sida 2 Medlemstidning 

SVALLVA GEN 
Redaktionen besta r av: Marianne Levander, 
redakto r. Svallva gen nr 1 utkommer efter 
va rmo tet i mars/april. Se hemsidan fo r mans-
stopp. Svallva gen nr 2 utkommer efter a rsmo -
tet okt/nov. 
 
Artiklar, annonser och o vrigt material som 
o nskas bli info rda i Svallva gen skickas till 
OMBK, Motorbåtsvägen 10, 613 35 Oxe-
lösund eller e-postas till red-
aktor.ombk@gmail.com.  
Ange ga rna ”Svallva gen” i a renderutan.   
 
Materialet kan ocksa  la ggas i brevlådan pa  
klubbhuset. Har du t.ex. fotografier eller andra 
bilder sa   kan vi skanna in. Kom med ide er sa  
hja lper vi till. Material som insa nds kommer 

eventuellt att redigeras. Vi fo rbeha ller oss 
ra tten att va lja ut vilket material som skall 
publiceras. Insa nt material a tersa nds ej om inte 
annat a r o verenskommet.  

Insa nda bidrag 
Du som skickar in bidrag till Svallva gen fa r 
alltid en bekra ftelse pa  detta fra n redaktionen, 
skriftligen eller muntligen. Om du av na gon 
anledning inte har ho rt na got efter ett par 
dagar, ho r ga rna av dig igen sa  att vi inte mis-
sar na got. 

Internet 
Du som har tillga ng till Internet kan ga  in pa  
va r hemsida,  

https://ombk.se/ 

och bla ddra dig fram till Svallvågen under 
”Dokument” sa  ser du tidigare utga vor. 

OMBK:s ombud: Rolf Zetterstro m                www.svenskasjo.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 Motorba tsklubb 

Motorbåtsvägen 10 

613 35 OXELÖSUND 

Tel: 0155-304 59 

E-post: 
redaktor.ombk@gmail.com 

Hemsida: https://ombk.se/ 

https://ombk.se/dokument/
http://www.svenskasjo.se
https://ombk.se/


Sida 3 Svallvågen 

Påminnelse om be-
sked rörande med-
lemmars nyttjande av 
utlånad båtplats mm: 
Senast 31 december 
måste besked lämnas 
angående nedan be-
skrivna  
scenarior (1 – 3). 
 

1) Om du lånat ut din 
plats 2021: 
Fortsa tter du la na ut 
2022? Eller ska du 
sja lv nyttja din plats 
under 2022? 
Inget besked tolkas 
som att du fortsa tter 
la na ut din plats. 

 

2) Om du vet med dig 
att du, av någon 
anledning, inte 
kommer nyttja din 
plats under 2022: 
Anma l detta senast 
31 december. 
Givetvis ha nder 
ofo rutsedda saker 
a ven efter a rsskiftet, 
men det underla ttar 
fo r oss som handla g-
ger fo rdelningsa ren-
den info r na sta sa -
song om vi fa r in-
formationen i tid. 
 

3) Har du sa lt din ba t, 

eller av annan an-
ledning sa ger upp 
din bryggplats: 
Anma l detta senast 
31 deecem-
ber.Givetvis ha nder 
ofo rutsedda saker 
a ven efter a rsskiftet, 
men det underla ttar 
fo r oss som handla g-
ger fo rdelningsa ren-
den info r na sta sa -
song om vi fa r in-
formationen i tid. 

 

Båtar upplagda på 
parkeringen 

Tidigare har jag upp-
manat medlemmar som 
har sin ba t upplagd pa  
parkeringen att se till 
sa  att sto dhjul pa  vag-
nar, och andra sto d-
punkter m.m., inte sta r 
direkt pa  den sko ra as-
falten da  intryckningar 
(ha ligheter) uppsta r i 
densamma, framfo r allt 
na r det blir varmare i 
va r. Na got som ger en 
sto rre sto dyta ma ste 
till. 
Till er som inte gjort 
det, ett fa tal dock, va n-
ligen a tga rda sa  snart 
som mo jligt. 
 
En annan uppta ckt jag 
gjort pa  parkeringen a r 

att det pa  ett par sta llen 
sta r ba t upplagt pa  
platser som enligt re-
gistret a r lediga platser. 
Da  vagnar, i dessa fall, 
inte a r ma rkta med 
namn och telefonnum-
mer blir det sva rt att 
fo lja upp vad som blivit 
fel.  
Jag skulle o nska att alla 
som inte ma rkt sin 
vagn, pallbockar m.m., 
go r det sa  vi har koll pa  
vem som ligger var. En 
inplastad lapp a r gott 
nog. 
 
Styrelsen har beslutat 
att ta bort klubbens 
sopka rl. Trots att det 
sta r att endast hus-
ha llssopor fa r kastas i 
containern ligger det 
grovsopor av allehanda 
slag som ska ka llsorte-
ras och tas med till 
a tervinningen. Nu fa r 
alla ta hem sina sopor 
ista llet. 
 
Nu ser vi fram emot 
Lucia och alla helger 
som va ntar oss framo -
ver, sa  ses vi i hamnom-
ra det na r vintern sla p-
per sitt grepp sa  sma -
ningom. 

Hamnkapten har ordet 

KÖAVGIFTER INFÖRS 
FRÅN OCH MED ÅR 
2022 
 

Alla som står i en kö har 
fått ett e-post där de 
uppmanas att meddela 
hamnkapten om de inte 
vill stå kvar i en kö. 
Kölistorna hittar du på 
hemsidan under 
Dokument—Kölistor. 

Fika fo r daglediga den 30 nov. Det var ma nga som kom.        
Foto: M Levander 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 
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Vad roligt att sa  ma nga kom. Vi var 55 medlemmar som fikade och var med om 
utdelningen av fo rtja nstma rken. Alla var prat- och fikasugna. Gott fikabro d 
bjo ds det pa . Va r nye ordfo rande lovade att aktiviteten a terkommer efter jul. Vi 
kommer att ha mycket att prata om info r det stundande 100-a rsjubileumet, 
visa bilder och filmer, bera tta gamla minnen.  

 
Fo rtja nstma rken delades ut till de som varit aktiva i klubben i 10 a r eller mer. 
Jan Gabrielsson, Lars Ja nnebring samt Kaj-Inge Fa reby tackades fo r det fantas-
tiska arbete de gjort med allt elektriskt i hamn- och varvsomra det. De fick ett 
rockma rke, vimpel samt T-shirt som tack fo r arbetet. 

Rolf Zetterqvist valdes till hedersmedlem efter att ha arbetat fo r klubben sedan 
1997 och fortfarande a r aktiv med bland annat fo rsa kringsfra gor. 
 

Marianne Levander  

 

 

Fika för daglediga den 30 november 2021 

Na rvarande vid klubbhuset: 

Fra n va nster: Utdelare Leif Berg, Jan Gabrielsson, Lars Ja nnebring, Lars-A ke Granqvist, Rolf Zetterqvist, Dan Hed-
blom, Mikael Lundgren, Marianne Levander och Jan Karlsson.                                                          Bild Hans Lundqvist 

Klubben so ker fortfarande efter klubbhusva rdar med ljus och lykta! Ho r av dig till klubbma staren Daniel 
Karlsson, klubbmastare.ombk@gmail.com om du a r intresserad. Det a r en rolig och omva xlande syssla! 

mailto:klubbmastare.ombk@gmail.com
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Kaj-Inge Fa reby tackas av Lars Bergquist fo r det 
stra lande elarbete han utfo rt tillsammans med Jan 
Gabrielsson och Lars Ja nnebring.            Bild L Berg 

Stefan Nilsson tackas  fo r sitt arbete inom klub-
ben av Mauritz Ho gberg.                  Bild L Berg 

Jan Norberg sa ljer tro jor & vimplar  

Na gra av medlemmarna som deltog under fikastunden. 



 

Fika för daglediga 

Efter nya r hoppas vi att vi kan 
tra ffas i klubbhuset igen och um-
ga s med klubbkamrater och prata 
gamla minnen och visa bilder och 
filmer. Vi kommer att bjuda in till 
”Fika fo r daglediga” med ja mna 
mellanrum under va ren. 
 

Jan Costelius 

 

Vårmötet är planeras till den 24 mars kl 19:00.  
Vi återkommer om lokal då vi inte vet hur ”Coronaläget” är då. 

 

Även i år är vi tvungna att ställa in nyårsgrillningen. 

 

Övriga aktiviteter meddelas senare via e-post och hemsida: 

 

Aktuell kalender finner du på hemsidan:  

https://ombk.se/kalendarium/ 

 

Aktuell information finner du på hemsidan: 

https://ombk.se/aktuellt/ 

 

 
 

 

 

 

AKTUELLA DATUM FÖR 2022 

Tack alla som skickat in intresseanmälan till 100-årsfesten.  
 
De flesta har svarat att de vill ha festen vid klubbhuset. En festkommitté håller på att bildas och vi åter-
kommer senare med inbjudan och program.   
Klubbmästare Daniel Karlsson 

HYR KLUBBHUSET! 

Som medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset fo r olika samman-
komster.  
 

Klubbhuset a r mo blerat med 64 sittplatser vid ordinarie sittning. Det finns 
extrabord och stolar i friggeboden att sta lla upp sa  att ett 80-tal ga ster kan fa  
sittplats. Klubbhuset ga r ej att hyra  pa  nya rs– och midsommarafton enligt be-
slut av styrelsen 2021. 
 
Hyran är 1600 kr/dygn eller 800 kr/halvt dygn 
 
Om du o nskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusva rdarna enligt nedan: 
 
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 Motorba tsklubb (ombk.se)  
Ring och boka! 

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


  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Oxelo sunds Motorba tsklubb 

 Motorba tsva 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)  

Namn: Telefon: Mobil: 

      

Postnr: Postort: E-postadress: 

      

Ändringen avser: 

 Ba tbyte  Adress  Ba tfo rsa kring   E-postadress 

 Telnr  Mobilnr   VHF-anrop 

BÅTTYP: 

La ngd: cm Bredd:  cm Djup: cm Vikt: kg 

Fo rsa kringsbolag:  Fo rsa kringsnr: 

O vrigt: 

Plats fo r  

frima rke 

VIK HA R 

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

