
Ordförande  har ordet 

Ett å r gå r fort och så  
å ven ett verksåmhetså r 
inom OMBK… 
 

Det hår vårit intressånt 
med fo rdjupåd kontåkt 

med må ngå åv Er med-
lemmår, vilket också  
bekrå ftåt bilden åv en 

mycket vå lsko tt bå t-
klubb med stårk klubb-

åndå. 
 

På  å rsmo tet beslutådes 
det ått fo rå ndrå styrel-
sens årbetsså tt och då r-

med en uto kning åv ån-
tålet ledåmo ter. Allt fo r 

ått mo tå omvå rldens 
kråv men också  skåpå 
rimligåre årbetsområ -

den med mo jlighet till 
ett stårkåre fokus. 

Såmtligå årbetsområ -
den hår nu en ro st i 
styrelsen, det å r viktigt 
med tånke på  klubbens 

storlek och fråmtidå 
årbete, se sid 6 fo r mer 

informåtion. 

Ett stårkt fokus kom-
månde verksåmhetså r 
kommer ått vårå miljo -

årbetet och efterlevnå-

den åv de kråv som 
stå lls på  oss.  Den råp-
port som redovisådes 
på  å rsmo tet kommer 

ått bero r ållå inom 
klubben på  olikå så tt. 
Det å r viktigt ått vå gå 
tå diålogen nå r/om du 
ser nå got som åvviker, 

men vå rdå diålogen, 
hå rdå ord skåpår så llån 
brå lo sningår på  pro-

blem! Vi skå vå rnå om 

klubbens vå rdegrund 
som du kån lå så hå r. 

Ytterligåre ett områ de 

med stårkt fokus å r 
håmnen. Vi beho ver 

kommå till rå ttå med 
de tommå bå tplåtsernå 
fo r ått skåpå fo rutså tt-

ningår fo r nyå medlem-
mår ått kommå in i 

klubben. 

Det å r nå grå åv minå 

tånkår info r det nyå 

verksåmhetså ret, vik-
tigåst å r dock ått fort-

så ttå med ått utvecklå 
den godå åndån som 
finns inom klubben. 
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Mingel vid 100-å rsfesten 

https://ombk.se/dokument/vardegrund-for-ombk/


Sida 2 Medlemstidning 

SVALLVA GEN 
Redåktionen bestå r åv: Måriånne Levånder, 
redåkto r. Svållvå gen nr 1 utkommer efter 
vå rmo tet i mårs/åpril. Se hemsidån fo r måns-
stopp. Svållvå gen nr 2 utkommer efter å rsmo -
tet okt/nov. 
 
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. Måteriålet kommer eventuellt ått 
redigerås. Vi fo rbehå ller oss rå tten ått vå ljå ut 
vilket måteriål som skåll publicerås. Inså nt 
måteriål å terså nds ej om inte ånnåt å r o verens-
kommet.  
 

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 
dågår, ho r gå rnå åv dig igen så  ått vi inte mis-
sår 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 under 
”Dokument” så  ser du tidigåre utgå vor. 

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

Oxelo sunds Motorbå tsklubb 
Motorbåtsvägen 10 
613 35 OXELÖSUND 
Tel: 0155-304 59 
E-post: 
redaktor.ombk@gmail.com 
Hemsidå: https://ombk.se/ 

Köp vimpel och klubbpin 

Vimplar finns för försäljning: pris 80 kr/st, klubbmärken:  50 kr/st  kon-

takta vår materialförvaltare Jan Norberg, tel. 342 31 el. 070-653 50 05. 

Då efterfrågan på tröjor minskat har vi beslutat att sluta med dessa när 

nuvarande lager är slut.  

Klubbpin 

https://ombk.se/dokument/
http://www.svenskasjo.se
https://ombk.se/
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A nnu en bå tså song å r åvslutåd.  
 

Hoppås ni ållå hår håft en brå 

bå tsommår med ållt våd den 

kån innehå llå. Sjå lv tycker jåg 

ått det vårit ovånligt kållt i vått-

net, men det å r vå l bådkrukån i 

mig. 

Under å ret hår vi i klubben, fo r-

utom bå tlivet, få tt mycket gjort 

nå r det gå ller underhå ll, repå-

råtioner, och o vrig verksåmhet. 

I vå rås fo rlå ngdes och breddå-

des bå tplåtsernå på  piren nå -

got, vilket medfo rde ått åntålet 

plåtser då r reducerådes med 3. 

Det fånns dock ett litet o ver-

skott åv plåtser då r, så  ingen 

hår blivit åv med sin plåts.  En 

fo ljd åv å ndringen blir å ndå  en 

liten ho jning på  plåtsåvgiften. 

Arbetet med upprustningen åv 

sjo bodårnå hår under å ret fort-

sått. Arbetet flyter på  vå l ge-

nom en vå l orgåniseråd årbets-

styrkå, som go r en utomordent-

lig insåts. 

Ett ånnåt projekt som stårtåts 

å r uppbyggnåden åv ett påll-

stå ll vid gåveln på  håll 10. 

A ven då r en såmmånsvetsåd 

grupp som go r ett brå jobb. 

Då r kommer vi fråmo ver kunnå 

fo rvårå utrustning och måteriel 

som idåg ligger på  mårken lite 

vårståns inom vå rt klubbom-

rå de. Lite bå ttre ordning kån det 

bli. 

 
Efter dettå vill jåg tåckå ållå med-

lemmår som stå ller upp med det 

engågemång som å r grunden till ått 

vi hår den finå håmn vi hår och en 

verksåmhet som fungerår vå l. 

 

Övergivna båtar? 

Idåg finns inom vå rt områ de bå tår 

som inte vårit i sjo n på  nå grå å r. 

Visså lå ngre å n 3 å r, vilket å r den 

tidsgrå ns som, enligt vå rå stådgår 

§.19.1, gå ller fo r ått mån kån bli åv 

med sin fo rvåringsplåts.  

Då  trycket utifrå n ko lå get , fo r ått 

fråmfo r ållt få  en bå thåll å r stort, 

kommer klubben fråmo ver tå kon-

tåkt med bero rdå bå tå gåre fo r 

eventuell å tgå rd. 

En mindre rolig grej som hå nde i 

vå rås vår ju sjo så ttningshåveriet 

vid krånen. Som tur vår blev det 

ingå ållvårligå personskådor. Trå -

kigt fo r bå tå gåren som fick sin bå t 

helt fo rsto rd. Hoppås den vår vå l-

fo rså kråd. 

Olyckån dråbbåde dock inte vå r 

verksåmhet, med sjo så ttningår och 

liknånde, i nå mnvå rd omfåttning. 

En entrepreno r repåreråde och 

å terstå llde bryggån med nytt 

bryggvirke. Helå kostnåden fo r re-

påråtionen betålådes åv motpår-

tens fo rså kringsbolåg.  

 

 Forts sid 9 

Hamnkapten har ordet 

Båthall och sjöbod 

Förutsättningen för att ha 
tillgång till båthall och sjöbod 
är att man har en båtplats 
som utnyttjas frekvent. Man 
har rätt att inte sjösätta båten 
under 3 år, därefter måste 
sjösättning äga rum.  
 

Om så inte sker ska båtplats, 
sjöbod, båthall sägas upp. 
Man har alltså inte rätt att 
behålla båthall och sjöbod om 
båten säljs eller inte nyttjas 
efter 3 år. 

 

 



Sida 4 Medlemstidning 

du på  hemsidå under 
”Dokument” - ”Styrånde 
dokument”. 
 

Vål åv klubbfunktion-
å rer. Mo tet beslutåde ått 
fo ljå vålberedningens 
fo rslåg. Uppdåteråd 
minneslistå finns på  
hemsidån under 
”Kontåkter”. 
 

Under rubriken Råppor-
ter redogjorde Jån Kårls-
son, vå r miljo såmord-
nåre, utfållet åv miljo in-
spektionen som gjordes 
i slutet åv september 
med kommunens nye 
miljo inspekto r. 

Det blev må ngå på pe-
kånden då r klubben be-
ho ver tå kråfttåg med ått 
få  medlemmår ått fo ljå 
de regler som klubben 
såmt myndigheternå 
hår. En del nyå rutiner i 
klubbens miljo årbete 
beho ver å ven skåpås fo r 
ått vi skå få  till en god-
kå nd miljo  inom håmn 
och vårv. 
 

Innån mo tet åvslutådes 
tilldelådes två  medlem-
mår fo rtjå nstmå rken 
efter 10 å rs årbete i 
klubben. Tyvå rr kunde 
inte nå gon åv dem vårå 
nå rvårånde. Sture Lööf 
fo r sitt engågemång i 
klubbens ko r Phonto-
nernå såmt Tommy Jo-
hansson som slipfo r-
mån. Klubben uppvåktår 
på  hemmåplån vid lå mp-
ligt tillfå lle. 

 

Avtåckning med bloms-
terkvåst eller blomster-

A rsmo tet vår som vån-
ligt vå lbeso kt och cå 55 
personer deltog på  mo -
tet. 
 

Till ordfo rånde på  mo -
tet våldes Leif Berg, till 
sekreteråre Eje Au-
gustsson och justerings-
må n och tillikå ro strå k-
nåre Fredrik Håmstro m 
och Stig Johånsson. 
 

Klubben ekonomi å r 
fortsått mycket god men 
de o kånde el- & diesel-
prisernå knåprår på  
vå rt kåpitål! Styrelsen 
hår vålt ått bl å så nkå 
temperåturen i klubb-
huset, slå ckå delår åv 
utebelysningen under 
vintern fo r ått spårå in 
pengår. Det å r ABSOLUT 
fo rbjudet ått hå vå rmen 
på  i bå tår och bå thållår. 
 

Revisionsberå ttelsen 
lå stes upp åv Thomås 
A lund och godkå ndes 
och styrelsen fick ån-
svårsfrihet åv å rsmo tet. 

Ingå ho jdå åvgifter fo r 
de flestå medlemmår. 
De som få tt lite sto rre 
plåtser vid piren, då r 
bommår bytts, få r dock 
en liten ho jning som 
motsvårår storleken på  
den nyå bå tplåtsen. 
 

De fyrå motioner som 
lå mnåts in godkå ndes 
till 100 % åv å rsmo tets 
deltågåre. Uppdåteråde 
stådgår finns på  hemsi-
dån under ”Dokument” - 
”Styrånde dokument”. 
 

Klubbens vå rdegrund 
och miljo policy hittår 

check gjordes å ven åv 
medlemmår som lå mnår 
fo rtroendeuppdråg: 

Göran Johansson, sty-
relsen, Ivar Fallström, 
efter 30 å r som brygg-
fo rmån, Dan Hedblom, 
vårvsfo rmån, Lasse 
Granqvist, bryggfo r-
mån, Gudrun Söberg, 
revisorssuppleånt såmt 
Martin Sombeck, revi-
sor. Stort tåck till er ållå 
fo r ert engågemång i 
klubben!  
 

Utån ideellt årbete frå n 
medlemmår—ingen 
klubb!  
 

Vid pennån 
 

Marianne Levander  
 

Anteckningar vid årsmötet den 27 okt 2022 

SOMMARMINNE 2022 
 

Sommarens roligaste hän-
delse för oss var när vi var 
ute och seglade med barn-
barn och slängde i en flask-
post utanför Torö (vid 
Landsort). 

Flaskan försvann snabbt i 
vågorna och glömdes bort. 

En dryg månad senare fick 
vi e-postmeddelande från 
Gotland—då hade en familj 
hittat flaskan vid en strand! 

Personen som skickade 
meddelandet har växt upp 
där mina barnbarn bor—
vilket sammanträffande! 

 

Marianne Levander 

https://ombk.se/dokument/
https://ombk.se/dokument/
https://ombk.se/wp-content/uploads/sites/6/2022/10/Fortroendevalda_2022_2023.pdf


Sida 5 Svallvågen 

 

Forts. Hamnkapten har ordet 

VÄRDEGRUND 

Det å r sjå lvklårt ått du 
som medlem skå bli be-
håndlåd med respekt 
och inte diskriminerås 
på  grund åv t ex etniskt 
ursprung, religion eller 
å lder, etc. 

Under rubriken 
”Dokument” - ”Styrånde 
dokument” finner du 
klubbens vå rdegrund. 

Vi fo rutså tter ått ALLA 
medlemmår lå ser doku-
mentet och fo ljer vå rde-
grunden i klubben! 

 

Janne Costelius 

ordfo rånde 

Under sommåren gjorde jåg en inventering ro rånde utnyttjåndet åv brygg-
plåtsernå i vå r håmn. Uppemot 30 plåtser uppfåttådes som outnyttjåde.  

Respektive bryggfo rmån fick uppdråget ått ringå registreråde nyttjåre till de 
”tommå” plåtsernå. Det visåde sig ått ett flertål nyttjåre inte sjo sått, p.g.å olikå 
ånledningår. 
 

Håde vårit brå om vi kunnåt erbjudå plåtsernå som lå neplåtser, då  ko n å r 
lå ng fo r ått få  en plåts.  

Då rfo r en vå djån till dig som eventuellt inte tå nker sjo så ttå nå stå å r, ålternå-
tivt tår tillbåkå sin i å r utlå nåde plåts ått lå mnå besked senåst den 31 decem-
ber ångå ende nedån beskrivnå scenårier (1 – 2).   
Anmäl till hamn.ombk@gmail.com  
 
 

1) Om du lånat ut din plats 2022: 

Fortså tter du lå nå ut 2023? Eller skå du sjå lv nyttjå din plåts under 2023? 

Inget besked tolkås som ått du fortså tter lå nå ut din plåts. 

 

2) Om du vet med dig att du, av någon anledning, inte kommer nyttja din 
plats under 2023: 

Anmäl detta senast 31 december. 

Givetvis hå nder ofo rutseddå såker å ven efter å rsskiftet, men det underlå t-
tår fo r oss som håndlå gger fo rdelningså renden info r nå stå så song om vi 
få r informåtionen i tid. 

 

Jåg hår nu vårit håmnkåpten i 5 å r, det fo rstå som tillfo rordnåd. Det hår vårit 
en intressånt och spå nnånde tid med må ngå olikå å renden ått tå hånd om, 
så som tilldelning bå tplåtser, upplå ggningsplåtser såmt ått orgåniserå stå ddå-
går mm. 
  
Till hjå lp hår vi ju vå rå bryggfo rmå n, vårvsfo rmå n, slipfo rmå n, och o vrigå 
klubbmedlemmår som stå ller upp nå r nå got årbete skåll utfo rås. Stort tåck 
till dem. 
 
Vi hår också  en vice håmnkåpten som tår en betydånde del åv det årbete som 
å ligger håmnkåptensrollen, bl.å våkthå llningen. Tåck och lov fo r det. 

Jåg kå nner ått jåg hår mycket god kontåkt med er klubbmedlemmår, å ven om 
jåg nå gon gå ng kånske inte kunnåt tillgodose ållå typer åv o nskningår.  

Jåg ser fråm emot fortså ttningen och vill tåckå ållå som stå ller upp och jobbår 
i klubbens intressen. 

Avslutningen på  dennå bå tså song å r vå l bo rjån på  fo rberedelser till 

nå stå………eller??? 

Med vå nlig hå lsning 

 

 

Lars Bergquist 
Hamnkapten 
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Vid å rsmo tet invåldes den uto kåde styrelsen och dess årbetsområ den.  

Arbetsuppgifternå som håmnkåpten sjå lv vårit ånsvårig fo r tidigåre hår vårit 
omfåttånde, och tidskrå vånde och beho ver då rfo r fo rdelås på  fler styrelse– och 
fo rtroendevåldå medlemmår.  

Efter beso k åv kommunens miljo inspekto r hår klubben få tt på pekånden som 
krå ver å tgå rder och det krå ver ått fler engågerår sig i miljo årbetet. 

De nyå som vålts in i styrelsen hår tidigåre vårit ådjungerånde och årbetåt med 
de årbetsuppgifter som finns nedån i tåbellen, men inte håft ro strå tt. 
 

Nedån ser du hur årbetsuppgifternå å r tå nktå ått fo rdelås mellån de nyå styrel-
semedlemmårnå: 
 

Uppdelning av ansvarsområden 

Område 1 
Hamnen 

Område 2 
”Kajen” 

Område 3 
Varvet 

Område 4 
Fastigheter 

Område 5 
Kommunikation 

• Bryggor 

• Bå tplåtser 

• Våktlistå 

• Sjo bodår 

• Sjo så ttningsut-
rustning 

 

• Bå thållår 

• Upplå ggnings-
plåtser 

• Vårvsområ det 

• ”Bommen” 

• Sopcontåiner 

• Sånering 

• Miljo  

 

• Fåstighetsunder-
hå ll 

• Måteriålinko p 

• Slipboden 

• Klubbhus 

• Friggebod, etc 

• Kontåktperson 
fo r klubbhusvå r-
dår 

• El-underhå ll 

• Infråstruktur 
- bå tbottentvå tt 

 

• Kommunikåtion 
med medlemmår 

• Kommunikåtion 
med kommun 
och myndigheter 

 

Ansvariga: Ansvariga: Ansvariga: Ansvariga: Ansvariga: 

Håmnkåpten 

V håmnkåpten 

7 Bryggfo rmå n 

Sjo bodsånsvårig 

8 slipfo rmå n våråv 
1 tråktorånsvårig 

Bå thållsånsvårig 

3 vårvsfo rmå n 

Måteriålånsvårig 

El-ånsvårig 

Klubbhusvå rdår 

Besiktningsmån 

Go rån Johånsson 

Ordfo rånde 

Miljo såmordnåre 

Registerånsvårig 

Kommunikåto r 

BELYSNINGEN STÄNGS AV INOM HAMN OCH VARV DEN 1 NOVEMBER! 

På grund av skenande priser på el har styrelsen beslutat att stänga av ytterbe-
lysningen inom varv och hamn under vinterhalvåret. Eventuellt kan du behöva 
ta med en ficklampa om du besöker området efter mörkrets inbrott. 
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Som nå mndes på  å rsmo tet kom den nye miljo inspekto ren frå n kommunen på  
inspektion inom håmnen och vårvet i slutet åv september.  
 

Det blev en hel del ånmå rkningår på  hur medlemmår sko ter ånsvårsområ det 
runt blånd ånnåt bå tvåggornå. Blånd ånnåt stod det gåmlå må lårfå rgsburkår 
och oljedunkår utspriddå bå de hå r och då r vilket åbsolut inte å r godkå nt då  
det å r miljo fårligt åvfåll. Ingå miljo fårligå flåskor eller dunkår få r stå  direkt på  
mårken (vårken ute eller i hållår) eller på  golven i hållårnå. 
 

Det kommer ått ske må ngå fo rå ndringår inom fritidsbå tområ det nå r det gå l-
ler miljo fårligt åvfåll. ALLA i klubben bå de medlemmår och styrelsen må ste 
tå ett stort ånsvår och årbetå på  ett miljo vå nligt så tt då  myndigheter skå rpt 
regler fo r hur ett miljo vå nligt bå tliv skå bedrivås. 

 

På  hemsidån under ”Dokument” - ”Miljo –Styrdokument” hittår du fo rslåg och 
instruktioner på  hur du kån go rå din bå tbotten miljo vå nlig såmt hur du skå 
hånterå miljo fårligå produkter. 

 

Jan Karlsson 

miljo såmordnåre 

Miljöinspektion  

MILJÖPOLICY 

Under ”Dokument” - 
”Styrånde dokument” 
finns klubbens miljo po-
licy. Dokumentet å r le-
vånde och å ndrås våref-
ter nyå lågår och re-
kommendåtioner till-
kommer.  

Tå fo r vånå ått lå så do-
kumentet med jå mnå 
mellånrum! 

 

Jån Kårlsson 

miljo såmordnåre 

Glådå deltågåre på  100-å rsfesten 
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Klubbens fo rstå 100 å r  hår firåts med o ppet hus i klubbhuset då r klubbens fo rstå 
100 å r presenterådes dels med tidningsurklipp, gåmlå så nghå ften och gåmlå ålbum 
dels med bildspel och boken om klubbens fo rstå 100 å r. 

Fo rstå dågen blev vi lite ledsnå då  det endåst vår 5 personer som do k upp i vå rmen, 

dessutom konkurreråde vi med EM i idrott. 

Veckornå då rpå  do k det upp desto fler! Stort tåck till ållå som kom och tittåde, prå-
tåde gåmlå minnen och så g på  bildspelet som håndlår om klubbens ållå bå thåmnår 

och klubbholmår. 

Om o nskemå l finns skå vi fo rso kå hå nå got tillfå lle på  kvå llstid under ho sten så  
å ven de som jobbår få r mo jlighet ått få  såmmå informåtion. Vi kommer å ven ått viså 

filmer och fler bildspel under vinterhålvå ret—hå ll utkik efter inbjudån! 

 

Vid pennån 
 

Marianne Levander  

100-årsfirandet under augusti 2022 
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Lo rdågen den 27 åugusti kl 16:00 slogs portårnå upp till jubileumsfesten. 

100 personer vår ånmå ldå och nå stån ållå  kom!  

Phontonernå invigde festen med ko rså ng med måritimt temå. Då refter ho ll 
Jån Costelius och Leif Berg vå lkomsttål och berå ttåde lite om svunnå tider och 
kommånde tider. 

Då refter vår det dågs fo r måt och underhå llning. Underhå llningen stod Låsse 
Lindberg fo r och det vår vå ldigt uppskåttåt. Måten och så ngen likå så !  

Klubben uppvåktådes åv Svenskå Bå tunionen, So rmlåndskustens Bå tfo rbund 

såmt Oxelo sunds Segelså llskåp. Efter middågen blev det dåns till duon Glenn 
& Peter. 

Stort tåck till festkommitte n som ordnåde den hå r fåntåstiskå festen! 

Marianne Levander 

100-årsfesten 



Sida 10 Medlemstidning 

Vi upptå ckte ått det vår dågs ått renoverå håndfåt och kommod i bå ten på  toå-

letten. Vårfo r inte rivå ut toåletten också  och byggå nytt nå r vi å ndå  å r i gå ng, 

bå ten å r frå n 1980? 

Dettå stå ndigå letånde efter to mningsståtioner, fo r oss som så llån gå står gå st-

håmnår, gjorde ått vi bo rjåde funderå på  ålternåtiv till toåtånk och spoltoålett. 

Plo tsligt kom vi på  ått Nisse Levin skrivit en årtikel i Svållvå gen 2013 om ått de 

ko pt och instålleråt en torrkomposteringstoålett. 
 

Kontåkt togs med Nisse och å ven vå r v. håmnkåpten Hå kån Nyberg som vår 

fo rst med ått instållerå i klubben. Studiebeso k gjordes i Hå kåns bå t och sedån 

vår det bårå ått kontåktå å terfo rså ljåren och bestå llå en toålett. 

A ttå veckors leverånstid! Gott om tid ått rivå ut gåmlå toån och håndfåt. 

Vi påssåde å ven på  ått flyttå våttenpumpårnå, som sått under håndfåtet, då r det 
vår trå ngt om såligheten och instålleråde dem i fo rpiken istå llet. 
 

Så  vår det dågs ått plåstå igen ållå genomfo ringår. Bort med ållå illåluktånde 

slångår och toåtånk. Vilken kå nslå ått kommå ner i bå ten utån ått det luktår 

frå n toåletten! 

Den hå r miljo vå nligå torrkomposteringstoåletten krå ver en liten dåtorflå kt 

(ingå r i priset) som må ste kopplås till ett båtteri, fo r den skå snurrå helå så -

songen. En slång frå n toåletten till en ventil i tåket å r ållt som beho ver instålle-

rås fo rutom ått skruvå fåst beslågen till toåletten på  durken och det vår snåbbt 

gjort efter lite må ttånde. 

Toåletten hår fungeråt brå, vi hår håft lite knepigt ått kommå på  hur mycket 

torrstro  mån skå fyllå på  med på  vå ren, så  fo rstå gå ngen blev det lite lite och 

åndrå gå ngen lite mycket. Nå stå å r skå vi fyllå på  ”lågom”. 

Det skå rå ckå med ått to mmå toåletten 1-2 gå nger per sommår om mån å r 2-4 

personer i bå ten. Kissdelen to mmer vi vårånnån dåg. Mån tår sin lillå ”hink”, gå r 

upp i skogen och to mmer på  lå mpligt stå lle. Nå r vi kommer hem till håmnen gå r 

vi till toåto mningen och go r den riktigt ren och frå sch och så tter tillbåkå den i 

en helt luktfri bå t. 

 

A r du intresseråd åv ått lå så mer om toåletten hittår du informåtion hå r: 

Airheåd. 
 

Vid pennån 
 

Marianne Levander 

Vi har bytt till miljövänlig torrkomposttoalett! 

EFTERLYSNING KLUBBHUSVÄRD SAMT KLUBBMÄSTARE! 
Klubben efterlyser klubbhusvå rdår. Uppdråget delås åv två  eller fler fåmiljer.  
Klubbmå ståre efterlyses som ordnår utbildningår och o vrigå åktiviteter fo r medlemmårnå! 

Ho r åv dig till vålberedningen, Pontus Kjellberg, 070-8232698 eller till info.ombk@gmåil.com om du å r in-

tresseråd.  Styrelsen 

https://www.airheadtoilet.se/
mailto:070-8232698?subject=Klubbhusvärd


Nya kontaktuppgifter? 

Nå r Du få r å ndråde fo rhå l-
lånden vill vi hå ett med-
delånde om dettå till klub-
ben. Exempel på  uppgifter 
som vi vill vetå å r: telefon-
nummer, ådress, nåmnbyte, 
byte åv bå t, fo rså kringsbo-
låg 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 uppgif-
ter finns två  så tt: 
 

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

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

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

 

Registeransvarig 
 

Sida 11 Svallvågen 

Toaletten installerad och klar för användning! 

Frå mre delen med håndtåg å r ”kissdelen”.  

Båkom å r ”torrdelen”. Nå r mån gjort två ån vevår mån nå grå vårv på  ve-

ven, det å r ållt som beho vs. Vi hår vålt ått lå ggå påppret i en sepåråt hink, 

men det beho ver mån inte enligt åndrå ånvå ndåre. Vi vålde ått hå plåst 

under fo r ått kunnå go rå rent lå ttåre,  det beror på  våd mån fo r måteriål 

under toåletten. 

Forts. torrkomposttoalett 

Den grå  slången å r ventilåtion, den gro nå å r so tvåttenslången till ko ket. 

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


Nyårsgrillning 

Vi å terupptår tråditionen 
med grillning på  nyå rsåfton.  
 

Vi ses vid klubbhuset då r 
grillårnå å r glo dånde och 
redo fo r godsåker. 
 

Tå med det du vill å tå och 
drickå. Vid då ligt vå der å r 
klubbhuset o ppet. 

 

Vå lkomnå! 

Styrelsen 

 

Fika för daglediga: 9 och 23 november kl 14:00 

 

Vårmöte: I mars, datum meddelas på hemsidan för 
 2023  

 

Nyårsgrillning: 31 december kl 12:00 

 

Valborgsfirande: 30 april kl 18:00 

 

 

Aktuell kalender finner du på hemsidan:  

https://ombk.se/kalendarium/ 

 

Aktuell information finner du på hemsidan: 

https://ombk.se/aktuellt/ 

 

 

AKTUELLA DATUM FÖR 2022 

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/

