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Ordföranden...
Jag vill rikta ett stort tack för förtroendet att få fortsätta som ordförande i ÖBK. Nu 
har tre månader förflutit på det nya året.

Klubben har haft sitt årsmöte och en del nya namn har tillkommit i styrelsen vilket vi är 
glada för, det behövs förnyelse och nya idéer.

Stadgefrågan: 
Efter årsmötets bordläggning av stadgefrågan för vidare beredning har en grupp bildats 
för att hantera stadgeförslaget.
Stadgegruppen består av Sverre Svahnström, Ola Lejman, Håkan Wahlgren samt Jan 
Persson sammankallande. Gruppen har haft sitt första möte den 21 februari och be-
dömer att ett färdigt förslag kan kunna presenteras i slutet av april samt därefter gå på 
remiss till medlemmarna.

Administrativt system: 
Vårt nya administrativa system (BAS) är nu igång. En tydlig faktura för medlemmen 
och effektivare handläggning för kansliet. Tack Cicki & Kerstin för oförtrutet arbete! 
Bas-programmet kommer fullt utbyggt att användas för medlemsregister, fakturering, 
brygglistor, kölistor, bokning av sjösättningar/upptagningar, kallelser till arbetsdagar 
m.m.

Arbetsplikt:
Engagemanget hos medlemmarna då ett handtag eller tjänst efterfrågas kan bara tolkas 
som att arbetsplikten uppskattas. Vi hjälpas åt att hålla det gemensamma i gott skick 
och bryr oss om våra båtar och varandra. Detta visar att det saknar betydelse om vi har 
mer eller mindre statusfyllda arbeten (eller inget arbete alls), om vi har gott om pengar 
eller inte, om vi har stor och dyr båt eller liten och billig, om vi bor här eller där, om 
tummen sitter mitt i handen eller på sidan. Vikänslan berikar och för mig är detta ett 
uttryck för en god anda i klubben. Låt oss fortsätta att värna denna anda inom ÖBK 
och slå vakt om klubben som en oas fylld av frihetskänsla och gemenskap. Dessutom 
kan väl ingen tycka annat än att båtar är ett naturligt och vackert inslag i Öregrund 
med omnejd.

EU-regler:
Det talas fortfarande om skatteplikt för ideella föreningar med hänvisning till EU-reg-
ler. De signaler som hittills kommit pekar på att klubbverksamheten ska vara skattebe-
friad medan uthyrningen av båtplatser kan komma att beskattas. Blir hamn-verksam-
heten momspliktig kommer båtplatsavgifterna i ett slag att öka med 25 %. Samtidigt 
nämns ett ”fribelopp” på 250 000 kr under vilket ingen skatt ska utgå. Vi får sitta still i 
båten och se vad som kommer ut av förslaget.

På gång i sommar:
Upprustning av Mormorsviken till samma standard som nya hamnen.
Några kvarvarande arbeten kvarstår på brygga M (el/vatten) i nya hamnen, samt på ön.
Fortsatt planering av maskinhall. (Mer om Maskinhallen på sid. 14.
Med en önskan om en lika fin sommar som 2014!

Håkan Wahlgren  



3

Två nya namn i styrelsen
Ola Lejman, är ny ordinarie ledamot i styrelsen. Bosatt på Gräsö sedan 1991 och med stort intresse 
för skärgården och båtliv. Nybliven pensionär från arbete som skolledare i Östhammars kommun. 
För att göra ett gott arbete i föreningen, är jag mycket tacksam om ni hör av er till mig med 
synpunkter på allt som rör båtliv och klubbens verksamhet. 
0173-350 19, 0706-36 96 88 e-post ola.lejman@telia.com 

Mats Elfsberg, är ny suppleant i styreslen. Aktiv i ÖBK sedan många år, bland annat som bryggbas 
och medlem i varvsgruppen. Kommer framförallt att fungera som länk mellan styrelsen och 
varvspersonalen. Bosatt i Alunda.
070-588 32 99  e-post: matselfsberg@telia.com

Styrelsen 2015
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Kansliaktuellt
Nya expeditionstider på kansliet
Från den 7 april 2015 ändras kansliets öppettider.

Tisdagar 10–12

Fredag 10-15 ingen lunchstängning.

Sjösättning/Upptagning antecknar du dig för 
på varvet, gamla vaktlokalen eller ringer 
klubbexpeditionen på måndag kvällar 13/4-
8/6 samt den 31/8-28/9 kl. 18:30-19:00 då en 
styrelsemedlem tar emot ditt samtal.
 Om du som båtplatsinnehavare av någon 
anledning inte sjösätter din båt ska du meddela 
kansliet. Klubben kan sedan hyra ut platsen 
tillfälligt under säsongen. Gäller bara för ett år. 
Båtplatsinnehavare får inte själv hyra ut platsen.
Meddela kansliet i god tid om uppsägning av 
varvs- och båtplats.
 Tag, dvs. nyckel till servicehuset och 
iläggningsrampen vid Katrinörarna kan alla 
medlemmar lösa ut på kansliet mot en de-
positionsavgift på 100 kr.

BAS-systemet har nu sjösatts. Det innebär bl.a. att 
alla som önskar kan få sin faktura med e-post.
•	 Inom	kort	kommer	alla	som	har	en	e-post	adress	
att få en inloggning till Bas-systemet. Då kan du 
själv kontrollera dina adress- och båtuppgifter. Är 
det något som inte stämmer meddelar du det till 
kansliet så rättar vi till det.
•	 Vår	förhoppning	är	att	det	till	hösten	är	möjligt	
att boka upptagningstid genom Bas-systemet.
•	 Till	våren	kommer	vi	att	kunna	boka	vaktnatt	
genom Bas-systemet.
•	 Du	 kan	 också	 se	 vilka	 som	 är	 medlemmar	 i	
klubben.
•	 Du	 som	 inte	meddelat	 din	 e-post	 adress	 kan	
göra det till kansliet.
Kom ihåg att anmäla adressändring till kansliet.
Trevlig båtsommar

Hälsningar
Cicki & Kerstin

Bild kanske...
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Årsmötesprotokoll fört vid 
Öregrunds Båtklubbs årsmöte 2014-11-15

§ 1 Årsmötets öppnande
 Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2 Mötets behöriga utlysande
 På frågan om mötets behöriga utlysande godkändes det av årsmötet.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet
 Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Arvidsson.
§ 4 Val av sekreterare för årsmötet
 Till sekreterare för årsmötet valdes Catharina Alm.
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 Till justeringsmän och rösträknare valdes Lars Lindström och Torsten Molarin.
§ 6 Fastställande av röstlängd
 Mötet godkände röstlängden för årsmötet
§ 7 Godkännande av dagordning
 Mötet godkände dagordningen 
§ 8 Sektionernas verksamhetsberättelser och övriga rapporter
 De är hopslagna med styrelsens verksamhetsberättelse under § 9.
§ 9 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 Sekreterare Anneli Häyrén föredrog styrelsen och sektionernas verksamhetsberättelse.
 Fråga om klubbens segeljollar finns tillgängliga för medlemmarna kom upp. De är tillgängliga, men   
 det har varit ett lågt intresse under året. Kontaktuppgifter om vem man ska kontakta för lån finns på   
 hemsidan.
 Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
§ 10 Ekonomisk redogörelse
 Kassör Kerstin Olsson föredrog den ekonomiska redogörelsen.
 Resultat- och balansrapport
 Budget och utfall 2014
 Förslag att använda 21 778 kr av fonderade medel för att täcka årets underskott.
 Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och förslaget att ta från fonderade   
 medel för att täcka underskottet.
§ 11 Föredragning av revisorernas berättelse
 Revisorerna tillstyrkte att balans- och resultaträkningar per 2014-0930 fastställdes styrelsen beviljas   
 ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2013-10-01 – 2014-09-30
 4 noteringar finns i revisionsberättelsen, varav notering 3 diskuterades och styrelsens syn
 efterfrågades. Det finns inga planer på ytterligare utbyggnader eller att klubbens ska växa. Det   
 styrelsen har fokus på är Katrinörarna där nivån ska höjas vad avser el, vatten och belysning.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2014.
§ 12c Varv/Maskinhall
 Styrelsen fick vid årsmötet 2013 uppdraget att ta fram förslag på maskinhall på varvet. 
 Det presenterades tre förslag:
 A – hall för att kunna serva och täcka klubbens tillhörigheter, hamnkontor, förråd, värmestuga, toalett  
 och mastskjul samt en inhägnad del för skopor mm.
 B – som förslag A, men även en gör-det-själv hall (GDS-hall) för medlemmarna.
 C – som förslag A och att GSD-hall placeras i en befintlig hall när någon blir ledig.
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 Något måste göras pga den dåliga arbetsmiljön samt att det inte finns någonstans att serva klubbens   
 tillhörigheter under vintern.
 Kostnaden har beräknats till 1 300 000 kr med en avskrivningstid på 25 år. Det är en uppskattad   
 kostnad då det är i ett tidigt skede i projektet och inga offerter finns som underlag.
 Vid en ränta på 3 % och amorteringstid 25 år blir det ca 91 000 kr/år, vilket motsvarar ca 103 kr/   
 medlem och år.
 Alternativ till lån är kapitaltillskott från medlemmarna med 1 477 kr/medlem.
 Förslag från Björn Pettersson om utdebitering med 500 kr per medlem läggs under § 20 övriga frågor.
 Diskuterades om behovet av en GDS-hall.
 Årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att fortsätta med planeringen för en hall och att en   
 bygglovsansökan kan skickas in på en stor hall utan GDS-hall.
§ 13  Avgifter
 Styrelsens förslag var oförändrade avgifter för 2015 vilket årsmötet godkände.
§ 14 Budget
 Kassör Kerstin Olsson presenterade förslag på budget för 2015.
 Budgeterade kostnader 1 187 310 kr, utfall 2014 1 227 350 kr
 Budgeterade intäkter 1 187 850 kr, utfall 2014 1 145 299kr.
 I de budgeterade intäkterna finns förslag på 70 000 kr från fonderade medel.
 Årsmötet beslutade att godkänna budget för 2015.
§ 15 Fyllnadsval av ordförande
 Valberedningens förslag: Håkan Wahlgren
 Årsmötet beslutade att välja Håkan Wahlgren på 1 år.
§ 16 Val av sekreterare plus 2 övriga styrelseledamöter/ 2 år
 Valberedningens förslag:
 Sekreterare
 Valberedningens förslag Anneli Häyrén
 Årsmötet beslutade att välja Anneli Häyrén på 2 år.
 Styrelseledamöter på 2 år
 Valberedningens förslag, Jan Persson och Ola Lejman.
 Årsmötet beslutade att välja Jan Persson och Ola Lejman på 2 år.
§ 17 Val av 2 styrelsesuppleanter/1år
 Valberedningens förslag: Jan Block och Mats Elfsberg
 Årsmötet beslutade att välja Jan Block och Mats Elfsberg på 1 år.
§ 17b Val av hamnchef/2 år
 Valberedningens förslag: Omval Håkan Wahlgren
 Årsmötet beslutade att välja Håkan Wahlgren på 2 år.
§ 18 Val av funktionärer/1år
 Varvsgruppen:
 Valberedningens förslag: Omval Hans Juhlin, Mats Elfsberg, PO Sundberg, Jan Öberg, Jan Söderström,  
 Lennart Herdin, Kent Herdin och Torsten Molarin.
 Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
 Miljöombud:
 Valberedningens förslag: Omval Lars Svensson
 Årsmötet beslutade att välja Lars Svensson.
 Ombud för servicehuset:
 Valberedningens förslag: Omval Sune Fagerberg
 Årsmötet beslutade att välja Sune Fagerberg
 Kontaktperson för ungdomsverksamheten:
 Valberedningens förslag Omval Anneli Häyrén
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 Årsmötet beslutade att välja Anneli Häyrén
 Segelsektionen:
 Valberedningens förslag: Niklas Sjulander
 Årsmötet beslutade att välja Niklas Sjulander
 Motorbåtssektionen:
 Valberedningens förslag: Vilande
 Årsmötet beslutade att motorbåtssektionen är vilande 1 år
 Veteranbåtssektionen:
 Valberedningens förslag: Omval Teddy Sundberg
 Årsmötet beslutade att välja Teddy Sundberg
 Klubbholmskommittén:
 Valberedningens förslag: Omval Harri torvi, Jörgen Olsson, Roland Strömberg och Johan Löfström.
 Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
 Redaktionskommitté:
 Valberedningens förslag: Andres Haas, Anneli Häyrén, Mikael Park, My Laurell och Kerstin Olsson.
 Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
 Valberedning och sammankallande:
 Årsmötet beslutade att välja följande till ledamöter:
 Catharina Alm, sammankallande
 Stefan Hjortshagen
 Rolf Arvidsson
 Revisor:
 Valberedningens förslag: Omval Åke Mattsson och Christer Hergård
 Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag.
 Revisorssuppleant:
 Valberedningens förslag: Omval Lisbeth Sandahl
 Årsmötet beslutade att välja Lisbeth Sandahl.
§ 19 Motioner och styrelsens förslag

 Motion 1
 Motion om att en del av mastskjulet upplåts för medlemmars sommarförvaring av kajaker.
 Styrelsens tillstyrker motionen och att inför nästa årsmöte kommer klubbens avgifter ses över och då   
 även ev avgift för kajaker.
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

 Motion 2
 Två motioner ang stadgeändringar där innehållet är detsamma även om ordalydelsen är olika
 Motionärerna anser att inskränkning i medlems möjlighet att väljas till styrelsepost inte ska finnas   
 beroende på medlemmens mantalsskrivningsort. Kompetens och lämplighet ska vara vägledande.
 Styrelsens förslag är att bordlägga motionerna och bereda dem tillsammans med förslag på övriga   
 stadgeändringar som har kommit upp under året.

 Motion 3
 Motion om att hos Östhammars kommun söka lov att ha presenningar kvar året om på befintliga   
 båthus bl.a pga olycksrisken när de ska monteras av och på stommarna.
 Styrelsens förslag är att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att hos kommunen undersöka om lättnader i   
 reglerna kan medges.
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
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 Motion 4
 Stadgeändring om att i kallelsen till årsmöte ska motionerna och förslag från styrelsen redovisas med   
 yttrande från styrelsen.
 Styrelsen redovisade att kallelse samt redovisning av inkomna motioner påannonseras i
 Ventilen 2. Därmed kan det på grund av presstopp och tidsbrist var svårt att få med styrelsens   
 yttrande och förslag till Ventilen 2 eftersom arbetet ofta pågår intensivt ända fram till årsmötet. 
 En presentation kan ev göras på hemsidan närmare årsmötet.
 Styrelsen tillstyrker att om tiden så medger styrelsens yttrande och förslag presenteras även i 
 Ventilen 2.
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 19b Stadgar
 Beslutet angående stadgeändring på medlemsmötet i maj är inte giltigt då det inte fanns 2/3 majoritet.
 Styrelsens förslag är att bordlägga frågan om stadgeändringar och arbeta fram ett förslag på stadgar   
 under året.
 Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.
§ 20 Övriga frågor
 Björn Pettersson tog upp frågan om utdebitering på medlemmarna med 500 kr per medlem för buffert  
 för bygglovskostnader och ev bottenplatta för ny maskinhall. 
 Då styrelsen måste se över ekonomin och finansiering först får styrelsen i uppdrag att ta fram ett   
 förslag inför nästa årsmöte.
§ 21 Avtackningar
 Styrelseledamöterna Kåre Lagerquist och Hans Juhlin
 Valberedningen Andres Haas, AnnMari Andersson och Ole Sass
§ 22 Prisutdelning
 Klubbmästerskap i segling
 1 Peter Loboda
 2 Tom Almlöf
 3 Magnus Appelberg
§ 23 Avslutning
 Årsmötesordförande Rolf Arvidsson tackade samtliga närvarande medlemmar för visat intresse.   
 Blomster till årsmötesordförande och sekreteraren.

Vid protokollet:
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Segelsektionens verksamhet under säsongen 
2015 följer den långsiktiga planen. I den ingår 
kappseglingar och seglarkollo. 

Kappseglingar:
GP – Söndag den 7 juni anordnar ÖBK för andra 
året en Grand Prix segling för C55. Den som är 
intresserad av att hjälpa till som funktionär kan 
kontakta kansliet. 
    KM – kommer att seglas som vanligt i sep-
tember. Mer information kommer på hemsidan 
under säsongen. 

Kollot:
Kollo för barn blev väldigt uppskattat även an-
dra gången det genomfördes med tio anmäl-
da barn, hälften flickor och hälften pojkar.  Vi 
upprepar det med samma upplägg som tidigare. 
Samling på fm och ett dygns seglarkollo blandat 
med matlag och lek. I år kommer kollot att gå 
av stapeln den 15-16 augusti. Mer information 
om kollot kommer också på vår hemsida. Sista 
anmälningsdag är den 10 augusti. Anmälan görs 
till Anneli Häyrén per e-post.

anneli.hayren.weinestal@gmail.com  eller per tel 
072-7134 333

Inga kvällsseglingar är planerade under komman-
de säsong. Istället blir det eventuell handhavan-
dekurs med C55. Den som är intresserad av att 
segla klubbens båt och som inte har gått hand-
havandekurs kan anmäla intresse för detta och 
i så fall planeras tillfälle för möjlighet att delta. 
C55:an kommer att ligga i sjön under säsongen 
för att på så sätt öka möjligheten för medlemmar 
att använda den.  
    Sektionen diskuterar också möjligheten att ge-
nomföra dels en seglarskola veckan efter midsom-
mar. Det förutsätter att en vuxen tar på sig ansvar 
att hålla i seglarskolan. Information kommer på 
hemsidan vid ev. genomförande. 
     Utöver detta planeras en simskola med båt- och 
sjötema i samarbete med Wetseras vänner. Även 
om detta informeras på hemsidan. 

För segel och ungdom 
Anneli Häyrén 

Segelsektionen - Ungdom 2015

Bild kanske...
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Nu är våren äntligen här!
Undertecknad gjorde tillsammans med 
ordföranden i RBF en resa till Stockholm 
i slutet av november, till SBU:s Unionsråd. 
Unionsrådet träffas varje år under hösten som 
en upptakt och förberedelse inför Båtriksdagen 
som är SBU:s stora årshändelse på våren. 
Trots att det då var vinter och mörker finns 
entusiasmen för båtlivet på hög nivå. Framför 
allt finns funderingar om miljöfrågorna; hur 
får vi renare vatten i havet? Det är stora frågor 
som vi inom båtklubbarna måste ta ställning 
till när det gäller all nedskräpning och utsläpp 
av miljöfarliga ämnen i våra vatten. Många av 
oss båtägare vet redan att det är ett lagbrott att 
slänga skräp både i vattnet och på land. Ett annat 
diskussionsämne är ju latrintömningen som från 
2015 blir lagstadgad att inte tömmas i vattnet.  
Ännu kanske inte sista ordet är sagt, men visst 
är det ett steg i rätt riktning att inte belasta sjö- 
och havsbotten med mänskligt avfall! En fråga 
som jag tycker är absolut viktigast på sjön är att 
vi har väl fungerande flytvästar på oss! Alla vet 
vi att det kan gälla liv eller död, att ha eller inte 
ha flytväst när vi är ute på vattnet.  Det är rätt 
intressant att se när familjer åker ut i sina öppna 
båtar, där barnen nästan alltid har flytvästar på, 
medan de vuxna ofta saknar flytväst! Till och 
med hundar och katter har flytvästar har jag sett, 
men de vuxna kan ha slarvat med det.   
 Vi har några månader på oss att fundera över 
kommande båtsäsong. Vad behöver båten för 
att fungera? Vad vill jag och min familj ha för 
utrustning och säkerhet i båten? Visst är det en 
härlig tid av förväntan som vi har framför oss!
Även om det har varit vinter så har det hänt 
några saker i klubbens verksamhet.
 Vårt nya administrativa system (BAS) är nu 
igång. Planering av maskinhall m.m. pågår för 
fullt. 

På gång i sommar:
Upprustning av Mormorsviken till samma 
standard som nya hamnen.

Hamnansvarig har ordet

Nya platsnummer på bryggorna m.m. Några 
kvarvarande arbeten kvarstår på brygga M i nya 
hamnen.
 Även markarbete på ön skall göras, för att 
lättare nå brygga M - särskilt med vagn.
 Vi har skaffat en fågelskrämma i kraft av en 
”flygande rovfågel”, som vi kommer att montera 
vid lilla ön, i anslutning till bryggorna K,L och M. 
På så sätt hoppas vi slippa måsar och tärnor i det 
området.

Allmänt: 
Klubbholmskommittén och styrelsen önskar att 
ni hör av er med förslag och synpunkter om vår 
fina klubbholme.
 Kom gärna med synpunkter om hamnen, 
klubben.!
 I övrigt vill jag hänvisa till vår hamnordning 
som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna. 
 Just nu pågår en revidering i hamnordningen. 
Den kommer att vara klar snart. Titta i hemsidan. 
Sista punkten (nr 12) ”Visa hänsyn och omtanke 
om våra fina hamnar” - ändras inte.
 Tillämpar vi den, kommer våra hamnar att 
fortsätta vara de snyggaste och trevligaste i 
Roslagen. 
 Glöm inte att vara uppdaterad via vår eminenta 
hemsida www.oregrundsbatklubb.se 
 Jag ser nu fram mot ett nytt fint verksamhetsår 
som ger klubbens medlemmar ett bra utbyte av 
båtlivet.
 Till sist vill jag passa på och önska er alla en 
skön & olycksfri båtsommar!

Håkan Wahlgren 
Hamnansvarig ÖBK 

Tel: 0173-31160  070-824 85 98
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Presenningar (180/250/700 gr)

Båt-/motorbockar 

Täckställningar (Press & Son)

Båtvaggor (upp till 50 fot)

Jollevagnar

Y-bommar (4-12m)

mm

Återförsäljare för bla:
GC maskin (Tyresövaggan)
Gorvak
Press & Son
TK-Trailer
Unimer
WeTrade
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Varvsnytt
Vid varvet, så är det elektriska när det gäller 
kranen åtgärdat. Så nu hoppas vi att inga elavbrott 
skall inträffar. 
 Inför sjösättningarna, så är det ju viktigt att alla 
har koll på sina vagnar. Att det finns tillräckligt 
med luft i däcken - och att de rullar. På hemsidan, 
under fliken ”Varvet” finns en checklista. Minns 
också att vagnar måste vara märkta med ditt 
medlemsnummer, väl synligt för traktorföraren.
Vi vill också påminna, att två personer skall 
hjälpa till vid sjösättning. Efter sjösättningen, 

när båtägaren oftast är kvar i båten, skall 
medhjälparen följa med traktorn och den tomma 
vagnen/kärran tillbaka uppställningsplatsen, 
för att hjälpa till att koppla loss från traktorn. 
Båtägaren är ju normalt kvar i båten och kollar.

Jobbdagar på Varvet.

Städning: torsdag den 11/6 kl. 18:00.
Slyröjning: lördag den 5/9 kl. 10:00.
Klubben bjuder på korv, hamburgare och dricka.

Sjösättningsdagar 2015
Instruktioner.
Pärm för bokning finns i ”värmestugan” vid varvet. Tiden 13 april–8 juni, kan bokning ske direkt till 
exp. på måndagar, mellan kl 18.30–19.00 på tel. 0173-311 60.
För sjösättning den 8 april kan du även boka direkt hos Lennart Herdin 070-336 48 11.
Båtägare skall anmäla ankomst till varvspersonal senast 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall deltaga. Ev. återbud, måste anmälas till varvet lördag morgon eller onsdag em. på tel. 
073-0537694. Endast då är telefonen i bruk. På onsdagar sjösätter vi endast båtar på vagn.

DAG DATUM KLOCKAN
Onsdag 08 april  10.00 – 15.00
Onsdag 22 april 17.00 – 
Onsdag 06 maj 17.00 – 
Lördag 16 maj 08.00 – 
Onsdag 20 maj 17.00 -  
Lördag 23 maj 08.00 – 
Onsdag 27 maj 17.00 – 
Onsdag 03 juni 15.00 – 19.00
Lördag 06 juni 08.00 – 
Onsdag 10 juni 15.00 – 19.00

Den 10 juni är sista sjösättningsdagen för i år. Annan/separat tid, kan bokas i samråd med 
personalen under sjösättningsperioden. Separat lyft kostar 500 kr.
Varvspersonal/Telefonnummer:

Kent Herdin 0173-302 92 070-679 32 83
Lennart Herdin 0173-306 33 070-336 48 11
Perra Sundberg 0173-309 87 070-561 89 56
Thorsten Molarin 0173-311 09 070-699 22 36
Mats Elfsberg 0174-712 62 070-588 32 99
Jan Söderström 026-723 39 070-581 90 13
Jan Öberg  070-555 98 40
Hans Juhlin Varvsansvarig 0173-312 39 070-570 3677
Varvstelefon  Endast sjösättningsdagar  073-053 96 74
Expeditionen 0173-311 60 
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Båttillbehör

Inbjudan till klubbkväll!
Onsdag 15 april — mellan 18.15-20.00

Välkommen till oss önskar  
Mari, Gustaf och William

Sylveniusgatan 5, Uppsala   ·   018-10 99 45   ·   uppsala@hjertmans.se   ·  www.hjertmans.se

Våren står för dörren, en ny båtsäsong nalkas!
Detta vill vi fira genom att bulla upp med fina priser,  
rabatter och kvällsöppet för alla medlemmar i ÖBK. 

Från kl 18.15 kommer fikabordet vara framdukat med nykokt  
kaffe, saft, bullar och godsaker. Butiken kommer att vara fylld  

med varor, både klassikerna och nyheterna 2015.

Leverantörer på plats: 
passa på att fråga om flytvästar, tågvirke, målning och laddning!
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Veteranbåtssektionen 
Höjdarpunkten blir som vanligt under bad-
ortsdagarna. I år går det av stapeln den 14–16 
augusti. 
 Har vi tur hinner Perra Sundberg renovera sin 
8 meterssnipa färdigt – och kanske bjuda på en 
provtur.
 Ibland hinner vi med Gräsö runt roddarna 
också. I så fall blir det i juni. Mer kommer på 
hemsidan.

Klubbholmen
Vi har bygglovet klart för resterande bryggdäck. 
Planeringen för de återstående jobben pågår. 

Håll uppsikt på vår hemsida. 
Annars är alla välkomna till vår fina Klubbholme.

Maskinhallen vid varvet
Styrelsen fick vid senaste årsmötet uppgift, att 
ta fram underlag för kostnader och bygglov på 
en maskinhall utan GDS (gör-det-själv-del) till 
varvet vid Katrinörarna.
 Efter ett planeringsmöte i slutet av februari har 
följande skisser tagits fram för vidarebefordran till 
kommunens byggnadsnämnd. Den ekono-miska 
kalkylen är inte klar än.Vi kommer att redogöra 
på hemsidan hur det fortlöper.

Maskinhallen vid varvet



15

Östhammar

Bilreservdelar & Tillbehör

Olja, Filter & Absorbenter

Batterier, Färg & Kätting

Hydraulslang, Olja & Tillbehör

Skruvsortiment, gängstång även i rostfritt.

Och så mycket mer, kom in till oss på Fabriksvägen 9

”Mellan Bilprovning & Coop”

Nemas Problemas!

Slangjour dygnet runt, ring ord nr.

        0173-104 25              Fabriksvägen 9
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Det kom en text till Ventilens redaktion från ÖBK 
medlemmen Åke Lidbom. Han vill påminna om 
Ludvig Nordströms kopplingar till Öregrund 
och fyrskeppsepoken i Öregrunds historia. Åke 
Lidbom är för övrigt, liksom Ludvig Nordström, 
från Härnösand och sommarboende i Öregrund.
Genom Åke Lidbom får vi veta att Ludvig 
Nordström år 1921 kom i kontakt med 
ett fyrbiträde på Stadshotellet i Öregrund. 
Kontakten resulterade i att Ludvig Nordström 
ansökte om, och beviljades tillstånd att få visats 
på Almagrundets fyrskepp. Där var han från den 

28 november 1921 till den 11 januari 1922.
 Vistelsen resulterade i boken Fyrskeppet, en 
dagbok, som kom ut 1922. 
 Så här skriver Åke Lidbom om Fyrskepp: Man 
kan säga att boken är en hyllning till besättningen 
på Almagrundet. Ludvig Nordström hyllar dem 
som hjältar – han upptäcker hos fyrskeppsfolket en 
modern medvetenhet som gör honom stormande 
glad och optimistisk.
 Boken Fyrskepp finns för utlåning på Öregrund 
bibliotek.                     

My Laurell

Ludvig Nordström skrev om fyrskeppsepoken

Torrsättningsdagar 2015
Instruktioner.

Pärm för bokning finns i ”värmestugan” vid varvet.
När bokning kan göras direkt till expeditionen/kansliet, kommer att anges i hemsidan. Ev. kommer 
bokning även att kunna göras via egen dator i vårt nyinstallerade administrativa BAS.
För torrsättning den 21 okt. kan du även boka till Lennart Herdin 070-336 48 11. Båtägare skall 
anmäla ankomst till varvspersonal senast 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall deltaga. Ev. återbud, måste anmälas till varvet lördag morgon eller onsdag em. på tel. 
073-053 76 94. Endast då är telefonen i bruk. På onsdagar torrsätter vi endast båtar på vagn.

DAG DATUM KLOCKAN
Lördag 12 september 08.00 – 
Onsdag 16 september 15.00 – 18.00
Lördag 19 september 08.00 – 
Onsdag 23 september 15.00 – 18.00
Lördag 26 september 08.00 -
Lördag 03 oktober 08.00 – 
Söndag 04 oktober 08.00 – 
Lördag 10 oktober 08.00 – 
Onsdag 21 oktober 10.00 – 15.00

Den 21 oktober är sista sjösättningsdagen för i 
år. Annan/separat tid, kan bokas i samråd med 
personalen under sjösättningsperioden. 
Separat lyft kostar 500 kr.

Varvspersonal/Telefonnummer: 
se under sjösättningstider.

Akvarell av Jörgen C.
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Tel 0173-304 23
www.oregrundsbatvarv.se

KOMPLETT 
BÅTVARV!

Vinterförvaring, 
service & tillbehör!

SJÖMACK
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Det började med modellbåtsbyggen. Förra 
sommaren sjösatte Kim Sundberg ett betydligt 
större projekt: en 13 meter lång klassisk båt i 
modern tappning. 
– På något sätt har den alltid funnits där, tanken 
att jag skulle bygga en egen båt.
Påbrå finns. Både farfarsfar, farfar och pappa 
Per-Olov har på olika sätt jobbat med båtbyggeri 
– yrkesmässigt eller på fritiden. Farfar Allan sa 
tidigt till Kim att han lika bra kunde bygga en 
riktig båt i stället för alla modellbåtar han höll på 
med.
 Kanske var det så tanken slog rot? Vägen från 
tanke till färdig båt har hur som helst varit lång. 
Det har gått mer än 15 år sedan Kim beställde 
gamla båtritningar från Sjöhistoriska muséet. 
– Jag har alltid gillat klassiska båtar och tänkte att 
jag skulle bygga en Petterssonbåt med plastskrov 
och träöverbyggnad. 
 I det här skedet möttes Kim och Håkan 
Petterson. Håkan är ÖBK-are och båtkonstruktör. 
Mycket aktuell är hans nya modellserie för 
Öregrundsvarvet – båten Viggo (för övrigt en 
bland fem utvalda båtar i omröstningen om årets 
motorbåt 2014). 
– Håkan är suverän. Han väckte idén att göra 
en modern klassiker och började skissa på olika 
alternativ. 
 Viktiga riktmärken var att skapa en bränslesnål 
familjebåt som passar i skärgårdsvattnen runt 
Gräsö. Resultatet blev HP 1300, en lång och smal 
båt som med en marschfart på cirka nio knop 
klarar en sjömil på 0,5 liter diesel. Sjöpremiären 
begicks i slutet av förra sommaren. 
 Allt förarbete gav önskat resultat. Håkan 
Pettersson har mätt och räknat och beräkningarna 
testades dessutom på ett tidigt stadium. 
– Hösten 2006 gjorde vi släpprov med en 
tvåmetersmodell jag byggt.
 Sen gick båtbygget igång på allvar. Kim fick 
låna lokaler för att bygga skrovet våren 2007. 

Lokalerna vara lediga från maj till älgjakten. 
Det blev svettigt – bygget skedde parallellt med 
heltidsjobb och familjeliv med småbarn. Men allt 
blev klart i tid och skrovdelarna transporterade 
sedan hem till Mellarövägen i Öregrund. 
– Det som varit värst är nog ändå ytbehandlingen. 
Det gick åt över 100 kilo spackel och jag gjorde 
all slipning för hand.
Här hade nog många kroknat – men inte Kim, 
även om det var nära. 
– Jag hade ju kommit så långt. Men jag kommer 
aldrig mer att bygga en så stor båt!
 Båten är i alla fall inte större än att sjö- och 
torrsättning går att göra med båtklubbens kran 
på Katrinörarna. Snart är det dags och den här 
sommaren hoppas Kim att hela familjen ska 
hinna njuta av härliga sjöturer i den nya båten.  
 Allt var inte klart när båten testades i sjön förra 
sommaren. 
 Fem kojer, salong, pentry och toalett: HP 1300 
är en fin liten sommarstuga. Med solaltan på 
akterdäck.
– Den är inte bara fin utan också sjöduglig. Det 
har varit en fantastisk förmån att få jobba med 
en så skicklig yrkesman som Håkan. Jag vet att 
jag fått en bra båt och det gör det värt all möda 
– även om det förstås finns en del som tycker att 
jag är lite tokig. 

My Laurell

Kort om HP1300
Längd: 13 m
Bredd: 3 m
Djupgående: 1,10 m
Motor: Volvo Penta D3 (110 hk)
Maxfart: ca 17 knop
Hemmahamn: Katrinörarna
Konstruktör: Håkan Pettersson
Båtbyggare: Kim Sundberg

Snart är drömbygget i sjön på riktigt 
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Tidningsproduktion: Snits & design, samt redaktionskommittén - ÖBK MARS 2015. Tryckt på Tierps Tryckeri AB.

Öregrunds Järn & Färg AB
Rådhusgatan 17 • Mitt emot Systemet!

0173-300 48 eller 0173-301 13

Välkommen in till Björn, Pernilla & Tommy!

båtfärger!
för din båt...

Fabi One 0,75 L 210:–

Fabi One 2,5 L 575:–

Cruiser One 0,75 L 380:–

Cruiser One 2,5 L 1.090:–

Trilux (för aluminium) 0,75 L  439:–

Trilux (för aluminium) 2,5 L  1.279:–

Fernissa Original 0,75 L  159:–

pernilla.oregundsjarn@telia.com


