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Ordförande har ordet
Dags att summera 2018! 
Säsongen blev vad jag hoppats på, sommarhögtrycket slog alla rekord! Men vi står 
snart inför en ny säsong, så det är bara att släppa det som varit och blicka fram mot 
2019 med vad allt det nu innebär.
Vad har hänt i sommar:
Byggandet av vår maskinhall är i full gång med stomresning mm. Läs mer om pro-
jektet på sidan 14. 
Masthuset har färdigställts på sin nya permanenta plats. Upprustningen av våra 
hamnanläggningar har kommit långt, 29 september blev brygga D och E på Katri-
nörarna klara med nya bottenförankringar (mooringlinor ersätter nuvarande kät-
tingar). Nästa år återupptas arbetet med våra bryggförankringar.
Under sommaren har väderskyddet på vår fina klubbholme blivit klart, superfint 
blev det! 
Nu behöver vi alla hjälpas åt att hålla det gemensamma i gott skick. Håll koll på vår 
hemsida där vi kontinuerligt lägger ut kommande arbetsuppgifter eller slå en signal 
till kansliet för att få information.
Till sist, polisen kraftsamlar nu för att få stopp på alla båtstölder, så hjälp till och 
var vaksamma! 
Tack ni alla som oförtröttligt lagt ner tid och arbete i klubben!  
Samarbetesdialog:     
Vårt samarbete med Östhammars kommun i olika projekt är t.ex. EU-projektet 
Smart Marina för Öregrunds hamn, även kommunens förslag till ny detaljplan för 
Öregrunds hamn har varit ute på remiss. Återstår att se om den antas i dess helhet. 
Farleder, miljöfrågor, sophantering och gästhamn är andra exempel på frågor som 
varit uppe på bordet.
Regionalt skärgårdssamarbete:
Roslagens Båt förbunds samarbetsprojekt med Gästriklands och Hälsinglands Båt-
förbund, kommuner, regioner, stiftelser mm går vidare. Aktuellt nu är utbyggnaden 
av hamnen i Öregrund och renovering av Ängskär mm. Förberedelserna för att 
skriva avtal om en hamn- och farledsbeskrivning Arholma – Sundsvall går in i slut-
skedet. 
Håll koll på RBFs hemsida www.rbf.se där intressant information finns från vårt 
förbund.
Miljö:
Mera och högre krav avseende våra miljöregler kommer att ställas från våra myn-
digheter. Vi återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka regler som 
kommer att påverka oss. Kontakta Lars Svensson (ÖBKs miljöskyddsombud) om du 
känner dig osäker om vilka regler som gäller. På vår hemsida kan du ta del av vår 
miljöpolicy. 
Dags att summera och se framåt 2019!
Nu ser vi fram mot att vår nya fina maskinhall sakta växer fram på varvet. Hör gär-
na av er med synpunkter och önskemål till styrelsen i stort som smått. Utan en sund 
debatt blir det ingen utveckling. Låt oss fortsätta att värna denna anda och slå vakt 
om ÖBKs tradition, frihetskänsla och gemenskap. Var informerad om vad som är på 
gång i klubben håll koll på vår hemsida oregrundsbatklubb.se.
 
Tänk också på att vara medlem i Sjöräddnings Sällskapet!
RS Öregrund är en av Sjöräddningssällskapets lokala räddningsstationer.
När larmet går lämnar de frivilliga sjöräddarna kaj inom 15 minuter, dygnet runt, 
året om.

Om än lite tidigt men snart är 2018 till ända och det är
tid att få önska alla våra medlemmar en riktig 
God Jul och ett Gott Nytt 2019! 
Håkan Wahlgren, ordförande ÖBK  
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KALLELSE
till ÖBK:s årsmöte 2018
Lördag den 24 november 2018 kl. 13.00
Societetshuset, Sjötullsgatan 3, Öregrund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
ÖBK bjuder på fika.

Ingen anmälan.

Varmt välkomna
Styrelsen

ÖBK riktar ett stort tack
till våra annonsörer – sponsorer

Du som är medlem - gynna våra annonsörer!
Handla lokalt – handla när du är i Öregrund-Östhammar!

Service	-		Reparationer	–	Webbshop	–	Sjömack	-	Vinterförvaring		

VÄLKOMMEN	TILL	
ÖREGRUNDS	BÅTVARV	

Fyrskeppsvägen	37.	Tel	0173-30423	
	info@oregrundsbatvarv.se	
	www.oregrundsbatvarv.se	
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Årsmöte 2018-11-24 – Öregrunds Båtklubb 
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner och styrelsens utlåtande
11. Budget för det nya verksamhetsåret
12. Maskinhall
13. Avgifter – familjemedlemskap 
14. Arvoden
15. Val av styrelse och övriga funktionärer
 a. Val av ordförande/2 år
 b. Val av kassör/2 år
 c. Val av en ordinarie styrelseledamot/2 år
 d. Val av 2 styrelsesuppleanter/1 år
16. Val av funktionärer/1 år
 a. Val av varvsgrupp
 b. Val av miljöombud
 c. Val av ombud för servicehuset
 d. Val av ungdomssektion
 e. Val av segelsektion
 f. Val av motorbåtsektion
 g. Val av veteranbåtssektion
 h. Val av klubbholmskommitté
 i. Val av redaktionskommitté
17. a. Val av revisor på 2 år
 b. Val av revisorsuppleant 1 år
18. Val av valberedning
 a. Val av valberedning och sammankallande
 b. Val av suppleant valberedningen
19. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddningsstation i Öregrund
20. Övriga frågor 
21. Prisutdelning
22. Avtackning
23. Avslutning

Motioner
Nr 1 Rutiner för kontroll av våra bryggors förtöjning införes och redovisas på hemsidan.
Nr 2 Grillplatsen vid berget på Katrinörarna, endast för medlemmar.
Nr 3 A. Klubben anmodar och håller med flytväst vid vakttjänstgöring på Katrinörarna.
 B. Fler räddningsstegar vid Katrinörarna.
Nr 4 Övre åldersgräns för vakttjänstgöring
Nr 5 Bryggor för vattenskoter
Motionerna i sin helhet finns på hemsidan. 
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MÅNDAG–	FREDAG			08.00	–	19.00	
		LÖRDAG	–	SÖNDAG		09.00	–	18.00	

	

Välkommen till  COOP, färskvarubutiken i Öregrund 
 
                               Jonas med personal 
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Hamnansvarig har ordet
Så här års går väl dom flesta av oss och ser till sin båt på varvet, som är väl omvårdad för att klara vintern med 
snö och kyla. Men helt plötsligt står vi där en dag och lättar på förlåten, våren 2019 har gjort sitt antågande 
och en ny säsong står för dörren. Glöm inte att regelbundet besöka din båt under vintervilan, mycket kan ha 
hänt sen sist!  

Vad har hänt 2018 och vad är på gång:
– Lördagen 29 september blev brygga D och E (Kat) klara med nya bottenförankringar. Mooringlinor ersätter 

nuvarande kättingar.
– Nästa år återupptar vi arbetet med våra bryggförankringar.
– Två nya bryggor vid sjösättningsrampen färdigt enl. plan.
– På Sunnanö har flera platser fått nya bojar.
– En ny underhållsplan för alla våra hamnar är under framtagande.
– Fortsatt underhåll av servicehuset.
– Fortsättning av byggarbeten på maskinhallen.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader. 
– Håll koll på hemsidan där lägger vi fortlöpande ut arbeten som vi behöver hjälp med.

Allmänt: 
Om du inte nyttjar din båtplats under säsongen eller är borta från din plats i mer än två veckor i följd, är DU 
SKYLDIG att anmäla din frånvaro till kansliet. Syftet är att klubben ska kunna utnyttja platserna till andra 
behövande medlemmar utan egen plats.
Det är absolut förbjudet för platsinnehavaren att hyra ut eller låna ut i andrahand! 
El på bryggorna får användas till laddning av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig 
användning.
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen för båtmajan! Eller att använda platsen för annat ändamål.
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller på informationstavlor.

Arbetsplikt:
Medlem som blir kallad är skyldig att inställa sig för tilldelat uppdrag. 
Uppgifterna omfattar bl.a. underhåll för markyta, byggnader, bryggor, sjösättning och städning mm. 
Vi efterlyser även medlemmar med erfarenhet av bygg, el, vvs, mm. för underhåll av våra anläggningar,
Det är viktigt för oss i vår ideella förening att hitta rätta kompetenser som kan ställa upp och hjälpa till inom 
vår verksamhets alla områden. Kom med synpunkter om hamnen, klubben! 

Avfall:
Enbart avfall från medlemsbåt får lämnas i klubbens mottagningsstation. Observera att det endast är sådant 
avfall som kärlen är avsedda för som får lämnas. Övrigt avfall får medlem själv ansvara för att det blir omhän-
dertaget på rätt sätt. Det är absolut förbjudet att använda ÖBK:s sopkärl till miljöfarligt avfall glykol, spillolja, 
färger, kemikalier, emballage, batterier mm. Avfall får absolut inte ställas vid sidan av kärl. Som ÖBK-medlem 
har du att ta ansvar för att de miljöregler som ÖBK fastställt efterlevs. 

Hamnordning:
Följ vår hamnordning och miljöpolicy som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och brister så är du alltid välkommen att ringa undertecknad eller 
vår expedition. Var alltid noga med att anmäla aktuella adresser, telefon och mailadresser till Cicki på kansliet 
med tanke på våra utskick m.m.  

Hemsidan:                                                                                                                                                    
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se finns alltid ”senaste nytt” och övrig information om Öregrunds 
Båtklubb. 

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 tacka alla för det gångna året! 
På återseende 2019!
Håkan Wahlgren, Hamnchef
Tel: 0173-31160  0708-24 85 98
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I Öregrund 150 km från Stockholm tillverkar vi vårt breda modellprogram av alumini-
umbåtar. Båtarna tillverkas här i sin helhet, från plåt till färdig båt. 

Märkesverkstad för Suzuki och Honda utombordare. 

 

Arronet teknik AB 
Varvsvägen 2 
742 43 Öregrund 
0173-465 90  www.arronet.se 

It´s the sound of silence 

 

Arronet Aluminiumbåtar 
 

     Made in Öregrund 
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Varvet
1. Påminnelse till seglarna att märka masten tydligt och placera den optimalt enligt instruktionen som sitter på 

mastskjulet.
2. 2019 kommer det att öka med antalet varvsplatser på gaveln södra vid hall 2:a på plan, den måste jämnas ut. 
3. I samband med att maskinhallen byggs så har viss omflyttning skett med båtar för att lämna plats för bygget. 
4. Var noga med täckningen av båten och använda alla öljetter. Snöra helst inte fast presenningen till ett fast 

föremål. Utan se till att det finns fjädrande element mellan, exempelvis tunga dunkar eller gummiband så att 
pressen hålls sträckt i vinden. 

5. Ni som har båthus/tält se till att dunka av snö i vinter och se till att tältet är förankrat i kärran under båten. 
6. De som inte har en varvsplats för båten men har båtkärran kvar ombedes ta bort sina kärror. 
7. Tänk på att vattnet stängs av efter vecka 41 på varvsområdet. Under vintern finns vatten att hämta från 

pumphuset vid infartens vänstra sida.
 
Mats Elfsberg
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Välkomna	hem	till	oss!	

 
Som	medlem	i	Öregrunds	båtklubb	erhåller	du	15%	rabatt	på	

ett	köp	hos	oss	under	vintern. 
Uppge	medlemsnummer	i	kassan	för	att	erhålla	rabatten. 

Gäller	ej	Tobak,	lotter	och	spel.	Giltigt	tom	31/3	2019	
 

Välkommen	till	Öregrunds	öppnaste	butik! 
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Klubbholmen 2018
Året på Lilla Moören har varit bra.
Byggnationen av väderskyddet på klubbholmen 
inklusive ombyggnaden av trädäcket slutfördes 
under året.
I början av juni samlades ca 30 medlemmar till en 
arbetsdag. Då städades holmen och bastun, sand 
transporterades till lilla badstranden, sanden i 
sandlådan fylldes på, ved lades upp till bastun och 
gångvägarna grusades. 
Nytt bastuaggregat har installerats och viss panel i 
bastun har bytts ut.
Kättingar och bojar har besiktigats med hjälp av 
dykare och vissa kättingar har bytts ut.
Klubbholmskommittén

Kansliaktuellt
EJ SJÖSATT BÅT
Du som har en båtplats och av någon anledning inte 
tänker sjösätta din båt 2019, meddela kansliet så 
hyr klubben ut båtplatsen tillfälligt under säsongen. 
Båtplatsinnehavaren får inte själv hyra ut båtplatsen. 
Båtplatsen får hyras ut i ett år, sedan måste den sägas 
upp.

E-POST OCH TELEFON UPPDATERAS
Vi saknar e-postadress och mobilnummer för många 
av våra medlemmar. Kallelse och påminnelser görs 
via e-post och sms numera, därför är det viktigt att vi 
har tillgång till dessa.

BOKA VAKTNATT
Bokning av vaktnatt genom egen inloggning kan 
göras efter kl 17 den 1 januari 2019

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar
Cicki & Kerstin

Nyårsglögg
Välkomna på nyårsglögg!
Nyårsdagen, tisdag 1 januari 2019 kl. 14.00
på ÖBK:s kansli.
ÖBK bjuder på glögg, kaffe med tilltugg.

Det finns möjlighet att skriva upp sig på listan för 
tillfällig båtplats sommaren 2019.
Du som har båtplats på Katrinörarna kan teckna dig 
för nattvakt tjänstgöring sommaren 2019.

Varmt Välkomna!
Styrelsen

Du som inte kan komma till ÖBK:s kansli kan skicka 
e-post från kl 14.00 om du vill ställa dig i kö för 
tillfällig båtplats.
OBS. E-post som inkommit före kl 14 kommer inte att 
vara giltig. 



VENTILEN

11

Är	du	sugen	på	
Kaffe		Bullar		Korv		Hamburgare	
Smörgåsar		Sallader		Matlådor		
Biltillbehör		Ved		Släpvagnar		
Gasol		GDS-Hall	
		
Välkomna	till	
Macken	där	det	händer	!	
		
Carina	med	personal	
0173-30600	
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Arbetsplikten
Nu har mitt andra år som ansvarig för arbetsplikten strax avslutats. Min förhoppning och ambition var att fler 
medlemmar än föregående år skulle ta tillfället i akt och delta i de arbetspliktaktiviteter vi haft under året.
Som föregående år har vi haft en lista på hemsidan med arbeten som man själv fick välja av och utföra. Några 
få av er har valt ett arbete från listan och utfört det väl.
Vi har också haft tre arbetsdagar till vilket vi kallat ett antal medlemmar per tillfälle med SMS och e-mail. Ett 
”antal” har anmält förhinder att delta p.g.a.  privata aktiviteter, men också alltför många har inte bemödat sig 
med att svara över huvud taget.
Anledningen till att vi har arbetsplikt är att vi på så sätt slipper köpa tjänsterna externt och att även skapa 
gemenskap i klubben.
Något att tänka på inför nästa år:
Vill ni medlemmar hellre ha höjda avgifter för att finansiera de arbeten som måste utföras för eller ska vi 
införa ett bötesbelopp för ej utförd arbetsplikt? 
Jag vill via Ventilen passa på att tacka de c:a 100 medlemmar inkl. funktionärer i klubben som utfört sin 
arbetsplikt. Några av er har jag tackat personligen vid de arbetsdagar jag deltagit vid. Till er andra som jag 
inte personligen träffat. TACK!
Björn Pettersson
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Service	-		Reparationer	–	Webbshop	–	Sjömack	-	Vinterförvaring		

VÄLKOMMEN	TILL	
ÖREGRUNDS	BÅTVARV	

Fyrskeppsvägen	37.	Tel	0173-30423	
	info@oregrundsbatvarv.se	
	www.oregrundsbatvarv.se	



VENTILEN

14

MASKINHALLEN
Ett byggprojekt tar lång tid att genomföra från idé till färdig byggnad. Tanken på en ny byggnad började med 
ett önskat behov av ett bättre garage för varvets traktor så att reparation och underhåll inte skulle behöva 
göras i utemiljö. Parallellt med det insågs det att baracken med lokaler för varvspersonalen och raststuga be-
hövde en rejäl upprustning eller bytas ut inom några år. Den är dessutom en rejäl energislukare då värmeiso-
leringen är minimal.
Vid årsmötet 2013 fick några medlemmar till uppgift att ta fram ett förslag på utformning för att presenteras 
på årsmötet 2014. Tre planlösningsförslag presenterades vid mötet. Byggnaden kostnadsberäknades då till 
1 300 000kr. Nu återstod finansieringsfrågan vilken diskuterades vid årsmötet 2015. Årsmötet gav styrelsen i 
uppdrag att söka finansiering via lån i bank.
Under 2016 arbetade styrelsen med olika alternativa banker och vi kom fram till att det billigaste alternativet 
var Nordea, men att de ville att kommunen skulle borga för lånet. Styrelsen lämnade in en önskan ansökan 
om kommunal borgen efter semestern 2016 (på inrådan från handläggande tjänsteman då ansökan annars 
skulle riskera att hamna underst i högen). Under senare delen av 2016 började styrelsen efterhöra eventuellt 
beslut vilket så småningom efter flera förfrågningar kom beviljat i februari 2017.
Bygglovet som vi fick i maj 2015 riskerade att bli för gammalt varför några plintar gjöts och efter semestern 
flyttades mastskjulet till sitt nuvarande läge. Samtidigt flyttades baracken, ytan städades av och de träd som 
fanns avverkades för att så småningom bli bastuved på klubbholmen.
Nu kom en tid med anbudsförfrågningar, och i slutet på semestern 2018 började äntligen sprängningsarbetet 
och arbetet med att förbereda för bottenplattan. 20st medlemmar kallades för att göra sin arbetsplikt. 4st kom! 
Med hjälp av byggentreprenören kunde dock bottenplattan färdigställas för gjutning, vilket gjordes den 18 
september.
I skrivande stund pågår uppförandet av byggnaden vilket innebär att vi kommer att ha väggar och tak på plats 
till mitten på december. Efter det återstår det för er medlemmar att färdigställa resterande alternativt att vi 
köper även den arbetsinsatsen. Kostnaden för köpta tjänster kan rendera i en möjlig engångsutdebitering om 
500 till 700 kr/medlem.
Vi som är med i projektgruppen ser fram emot ett något sent firande av ÖBK,s 70-års jubileum i hallen.
Björn Pettersson
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Summering av resultatet av medlemsenkäten, säsongen 2017
Ett mycket bra resultat, d.v.s. överlag mycket nöjda medlemmar! Normalt sett är ett genomsnittligt resultat 
på 4,9 (på en skala 1-7) bra. 5,2 är att anse som mycket bra. ÖBK resultat för säsongen 2017 är 5,5! Det är 
ett mycket bra resultat och dessutom förbättrat ytterligare sedan den senaste mätningen 2016 (då 5,3). Vid 
bedömning av klubben via påståendet ”Helhetsintrycket av klubben” ger medlemmarna  det alldeles utmärkta 
betyget 5,6. Hela 91% av alla medlemmar svarade positivt på frågan ”Lever klubben upp till mina förvänt-
ningar som medlem” och 85% anser att ”Klubben är mycket välskött”.
De tre områden som får det högsta betyget:
• Bemötandet på expeditionen, 6,3 
• Servicehuset på Katrinörarna, 6,3 
• Bemötandet vid sjösättning/upptagning, 6,3 
De tre viktigaste frågorna för klubbens medlemmar 2017 var:
• Hamnen och bryggornas kvalitet (89% av alla medlemmar anser detta var en av de viktigaste frågorna för dem)
• Trivsel / stämning, 74%
• Helhetsintrycket av klubben, 51% 
Minst nöjda är medlemmarna med:
• Tävlingsverksamheten 
• Gemensamma klubbaktiviteter 
• Information (dock 5,4, vilket i jämförelser med andra företag, organisationer och klubbar är högt).
”Tävlingsverksamheten” får fortfarande ett lågt betyg (3,4). Dock är det bara 3% av  medlemmarna som 
tycker att det är ett viktigt område och en så stor del som 85% av alla svarande som säger sig sakna kunskap 
om tävlingsverksamheten (och därför inte kan besvara frågan).
Vad gäller information om klubbens verksamhet är 93% positiva (ytterligare förbättrat sedan förra årets 
mätning).   
69% får sin information via klubbens hemsida (upp från 52% 2016 och från 40% vid den första kartläggning-
en 2007 ) och 19% svarar via Ventilen (en halvering i förhållande till 2007). 
65% besöker hemsidan varje månad eller oftare. Det är en fördubbling jämfört med vår medlemskartläggning 
2010 (31%).
Vad anser då medlemmarna om ”arbetsplikten”?
Ja, 10% (ner från 22%) säger sig inte kunna bedöma (d.v.s. man vet inte tillräckligt mycket om arbetsplikten). 
Av de som kan ge sin uppfattning är 61% (upp från 51%) positiva men samtidigt är var fjärde medlem (24%) 
direkt negativa.
Vilka problem har då våra medlemmar upplevt?
Det mest positiva är att mer än hälften av alla svarande (58%) säger att man inte upplevt några som helst 
problem under säsongen. 
De två vanligaste problem är:
• svårigheter att hitta arbetsuppgifter inom ramen för arbetsplikten 
• svårt att få parkeringsplats
Ett exempel på förändringar vi ser är att färre medlemmar ser ”bristande renhållning” som ett problem.
Avslutningsvis, de fyra mest väsentliga sakerna att utveckla anser medlemmarna vara:
• Formerna för arbetsplikten (dubbelt så många (nu 60%) , jämfört med året innan, tycker att detta är det 

viktigaste området för klubben att utveckla)
• Varvet (24%, minskad betydelse)
• Fler båtplatser (22%, ökad betydelse)
• Klubbens information till medlemmar (21%, oförändrat)
Som extern betraktare kan jag se att arbetsplikten är en ”utmaning” för Öregrunds Båtklubb att hantera. Min 
rekommendation till styrelsen är att låta medlemmarna, i nästa medlemskartläggning, ta ställning till att helt av-
skaffa arbetsplikten i utbyte mot en högre medlemsavgift (då ju dessa arbetssysslor då måste upphandlas externt).
Johan Mathson
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	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	Bilprovningen	och	COOP	
	

10%	rabatt	för	medlemmar	i	Öregrunds	Båtklubb																												
Ange	medlemsnummer.										

Gäller		till	nästa	utgåva	av	Ventilen	,	våren	2019							
(Gäller	EJ	på	kampanj	eller	redan	nedsatta	priser)	
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