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Ordförande har ordet
Nytt år och nya utmaningar i vår klubb! 
Klubben har nu genomfört sitt årsmöte. Två ledamöter trotjänaren Jan Persson till-
lika vice ordförande samt Göran Hedman lämnande oss efter väl förrättat värv. 
Glädjande är att båda fortsätter med andra uppdrag i klubben. Två nya namn har 
tillkommit, Pether Grundin och Anders Eriksson som hälsas varmt välkomna till 
styrelsen!
Lördagen den 9 februari samlades för första gången funktionärer och styrelse till 
en kombinerad planerings- och trivselaktivitet på Eckerölinjen. Syftet med resan var 
att komma samman och utbyta erfarenheter mellan våra sektioner. Vår förhoppning 
är att arrangemanget ska bli en årligen förekommande aktivitet. Som en fin av-
slutning på mötet hade vi bjudit in meteorolog Anders Nylund som med ackuratess 
berättade om sjöliv, vindar och väder samt historiska händelser. 
GDPR i båtlivet: Klubben är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-
uppgifter som görs i klubben. Läs mer på vår hemsida. oregrundsbatklubb.se
Maskinhall: Arbetet med vår fina maskinhall är nu i full gång, ett stort tack till er 
som lagt ner så många timmar (veckor) med bygget av hallen. Utan er arbetsinsats 
så hade vi inte varit där vi är nu. Mer om projektet på sidan 15. Information om 
maskinhallen kommer fortlöpande att läggas ut på hemsidan. 
Samarbetsdialog: Vårt samarbete med Östhammars kommun i olika projekt är t.ex. 
EU-projektet Smart Marina. Detaljplanen för Öregrunds Hamn har nu vunnit laga 
kraft 2018-12-21! Den förändring som anvisas i planen, jämfört med tidigare de-
taljplan, är en omdaning kring Fyrskeppsudden. Planen anger också möjlighet att 
komplettera med fler flytbryggor (även flytande vågbrytare) för småbåtar, utan de-
taljstyrning av bryggornas lägen samt ett trädäck i hamnbassängens sydvästra del 
och ett båthus. Det kan också här nämnas att redan i gällande detaljplan medges en 
mindre förlängning av den s.k. Hasselbackspiren (stenpiren nordväst om planområ-
det). Kommunen är nu mitt inne i genomförandefasen med en rad olika upphandling-
ar. Planerad byggstart av nya gästplatser (35-40 st.) i Öregrunds hamn är septem-
ber/oktober 2019 och beräknas vara klart till säsongen 2020. Farleder, miljöfrågor, 
sophantering är andra exempel på frågor som är uppe på bordet.
Regionalt skärgårdssamarbete: Finansieringen är äntligen säkrad för att ta fram 
en hamn- och farledsbeskrivning från Arholma till Sundsvall. Efter inkomna önske-
mål om en förlängning av sträckan från Sundsvall till Örnsköldsvik har RBF med 
berörda Båtförbund dragit igång en förhandsstudie (klart våren 2019) om möjlig-
heten till en utökning av farleden. RBF är sammanhållande och nästa steg blir att 
skriva avtal med Skagerrak Forlag A/S som i samarbete med Hydrographica svarar 
för produktionen. Mer information finns på RBFs hemsida. rbf.se
Miljö: Idag vet vi en hel del om den miljö vi färdas i med vår båt. Vare sig vi äger 
segelbåt eller motorbåt eller annat flytetyg, måste vi tänka på att ta ansvar för att 
hålla vattnet rent. Avdelningen för havs- och vattenförvaltningen ansvarar för sam-
ordning och utveckling av arbetet med ett samlat svenskt genomförande av EU:s 
ramdirektiv för vatten och EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande 
av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Är du nyfiken rekommen-
deras ett besök på deras hemsida: havochvatten.se. Kontakta Lars Svensson (ÖBKs 
miljöskyddsombud) om du har miljöfrågor. På vår hemsida kan du ta del av vår 
miljöpolicy. oregrundsbatklubb.se 
Nu ser vi fram mot en ny fin sommar 2019! Hör gärna av er med synpunkter och 
önskemål till styrelsen. 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.
Håkan Wahlgren, Ordförande ÖBK
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Östhammar

Bilreservdelar & Tillbehör och Däckverkstad
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 , hösten 2019       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser)

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 



VENTILEN

4

ÖBK: styrelse 2019ÖBK:s styrelse 2019

Håkan Wahlgren Ola Lejman Kerstin Olsson

Maria Klippmark

Björn Pettersson

Mats Elfsberg Magnus Appelberg

Pether Grundin

Ordförande Håkan Wahlgren 070-824 85 98
Vice ordförande Björn Pettersson 073-337 23 62
Sekreterare Ola Lejman 070-636 96 88
Vice sekreterare Maria Klippmark 070-30278 73
Ledamot Mats Elfsberg 070-588 32 99
Ledamot Anders Eriksson 070-414 05 28
Suppleant Magnus Appelberg 070-832 73 20
Suppleant Pether Grundin 070-824 82 23

Anders   Eriksson

Två nya namn i styrelsen. 
Anders Eriksson är född och uppvuxen vid Dalälvens nedre utlopp i Skutskär.
For runt med eka och liten snurrebåt på å och älv från 12 års åldern. Därefter 
följde en båtlös period tills det dök upp barn!
På senare år har han som många andra i norra Uppland upptäckt finessen med att 
ha båten i Öregrund. Först med sommarplats och sedan på heltid. 
Anders är också styrelsens kontaktperson mot Klubbholmen och dess kommitté.
Så förslag och ideér om livet på Holmen tar han tacksamt emot.

Pether Grundin är ny suppleant i styrelsen. Han har sin båt, som han byggt själv, liggandes i Sunnanö. Pether är 
medlem i ÖBK sedan början av -80 talet . Han bor i Björklinge och gillar att fiska och fotografera.  Både på 
somrarna  och vintrarna tillbringar han gärna sin tid i fjällen eller Alperna. Numer  försöker han fördela tiden 
mellan båtliv och husbil.
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Kansliinformation
Om du inte ska sjösätta i år, så måste du meddela kansliet, så snart som möjligt. Då kan vi hyra ut platsen till 
någon som står i båtplatskön. Du får själv inte hyra ut din plats. Vid Mormorsviken korttidsparkering gäller 
max 3 dygns parkering. Var noga att parkera bilen inom markeringarna på den östra sidan.

Trevlig Båtsommar!
Cicki & Kerstin

ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorerÖBK riktar ett stort tack till våra
annonsörer - sponsorer
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Referat årsmötet 2018
Årsmötet avhölls som vanligt i Societetshuset, den här gången precis en månad före julafton. Som vanligt hade 
Birgitta och Cicki fixat till ”köket”, så kaffe och kakor var serverade redan knappt en timma innan förhand-
lingsstart. Utan att ha räknat exakt, var vi kring trettiotalet närvarande.
Först hälsade vår ordförande Håkan oss välkomna. Därefter lämnade han över ordet till en av klubbens medlem-
mar, Johan Mathson, som redovisade och tolkade medlemsundersökningarna som klubben genomfört sedan 2009. 
Vi fick information och intressanta detaljer och även jämförelser med andra undersökningar som Johan med-
verkat i. 
Resultatet av senaste medlemsundersökningen finns att läsa i Ventilen nr 2/2018 - näst sista sidan.
Därefter vidtog förhandlingarna. Till att sköta ordningen och svinga klubban valdes Rolf Arvidsson, medan 
årsmötet valde My Laurell till sekreterare.
Beträffande avgifter, så har en familjemedlemsavgift tillkommit. Dessutom ändrad avgift om man blir medlem 
under september-december. Det hade med BAS-faciliteter att göra. Om man har masten monterad på segelbå-
ten vid lyft, så kostar det 200 kronor extra. Till slut kommer det att kosta om man inte kommer till arbetsplikts-
jobb som man blir kallad till. Om man uteblir utan laga skäl kommer det att kosta 1000 kronor. Vad ”laga skäl” 
är, kommer styrelsen att förtydliga. (Se även stadgarna 2.4).
Styrelse
Omval på ordförande Håkan Wahlgren, 2 år
Omval på kassör Kerstin Olsson, 2 år
Nyval på styrelseledamot Anders Eriksson
Omval på styrelsesuppleant Magnus Appelberg
Nyval på styrelsesuppleant Pether Grundin

Hamnchef
Håkan Wahlgren, 2 år

Varvsgrupp på 1 år
Hans Julin sammankallande, Mats Elfsberg, Perra Sundberg,  Jan Öberg, Jan Söderström, Lennart Herdin, Kent 
Herdin, Torsten Molarin,

Miljöombud
Lars Svensson

Ombud för servicehuset
Maria Klippmark och Björn Pettersson

Ungdom/segelbåtssektionen
Peter Loboda, sammankallande, Sakarias Pettersson och Niklas Sjulander

Veteranbåtssektionen Teddy Sundberg

Klubbholmskommitté
Per Andersson, sammankallande, Jörgen Olsson och Anders Lindgren

Redaktionskommitté
Maria Klippmark, sammankallande och Andres Haas

Revisor
Sverre Svahnström, revisorssuppleant My Laurell

Valberedningen
Rolf Arvidsson, sammankallande och Mats Holmgren
Ordförande överlämnade därefter ordet till en annan ordförande, som därefter avslutade mötet.
Protokollet finns tillgängligt på hemsidan och på kansliet.

Andres Haas
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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

SOMMARÖPPET
v. 24 – 32 
Kl. 08 – 21
Alla dagar
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Hamnansvarig har ordet 
Båtmässan står för dörren, ett fint vårtecken för oss 
båtägare. 

Vad är på gång i sommar:
• Fortsatt byggnation av maskinhallen.
• Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader. 
• Fortsatt underhåll av servicehuset. 
• Ny grill på berget före brygga F, samt planering för 

grill och bänkar på holmen i den nya hamnen.
• Reparation av brygga på klubbholmen.
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 platsen till andra behö-
vande medlemmar utan egen plats. Det är absolut förbjudet för platsinnehavaren att själv hyra ut eller låna ut 
i andrahand! 
El på bryggorna får användas till laddning av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig 
användning. 
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller på informationstavlor. 

Toatömning:
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen för Båtmajan! Eller att använda platsen för annat ändamål. 
Har du nu märkt dina saker med namn och medlemsnummer? Om inte så är det hög tid! Alla jollar mm. som du 
förvarar inom hamn/varvsområde ska vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer. Klart senast 2019-
05-31 om ni inte vill få det flyttat. Om du har förhinder måste du ringa kansliet och meddela!

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. Vi efterlyser även medlemmar med erfarenhet av 
bygg, el, vvs, m.m. 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. Kontakta Björn Pettersson, 
073-337 23 62, (ansvarig för vår arbetsplikt) om du undrar över något. 

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 ansvar för att de miljöregler som ÖBK fastställt efterlevs.

Hamnordning:
Följ vår hamnordning som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna. Om du undrar över något eller upptäck-
er 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. Kom med synpunkter om hamnen, klubben!

Vad är viktigast när du är på sjön? En väl fungerande flytväst påtagen!

Önskar er alla en fin sommar 2019!
Håkan Wahlgren
Hamnchef ÖBK, 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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Ungdoms- och segel sektionen 2019

Seglarskola för barn och ungdomar
Vi kommer att erbjuda segling för barn och ungdomar med klubbens båtar. 
Under våren seglar vi på fredagar kl 17:00 med start 31 maj.
Höstens träningar drar igång igen den 16 augusti.

Onsdagssegling
Nytt upplägg för i år är att vi kör ett begränsat antal gånger under våren och hösten.
Start 15 maj med 5 tillfällen fram till  den 12 Juni. 
Efter sommaren drar vi igång igen den 14 augusti fram till den 4 september 
Alla är välkomna! nya som gamla seglare. Om man inte har båt kan vi alltid ordna gastplats.
Starttider finns på facebooksidan.

KM
KM i Segling är planerat till den 7 september med skepparmöte kl 10.

Övrigt
Under vintern har vi haft teorikvällar tillsammans med systerklubben ÖSS. 
Vi har bland annat diskuterat taktik, regler och segeltrim för att nämna några teman.
Det finns planer på att köra gemensamma seglingskvällar med ÖSS 606. Flera korta race för att träna starter 
och rundningar tillsammans.
Båtfixardag är planerad till den 12 maj kl 15.

Intresseanmälan eller frågor angående våra aktiviteter sker till undertecknad.
Peter Loboda, 070-767 89 00



VENTILEN

11

Service - Reparationer – Webbshop – Sjömack - Vinterförvaring 

VÄLKOMMEN TILL
ÖREGRUNDS BÅTVARV

Fyrskeppsvägen 37. Tel 0173-30423
info@oregrundsbatvarv.se
www.oregrundsbatvarv.se
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Arbetsplikten
Efter flera år av vikande deltagande i klubbens stad-
geenliga arbetsplikt lade styrelsen till årsmötet 2018 
fram ett förslag om vite vid uteblivande efter kallelse 
till arbetsplikt.

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att utebli-
vande efter kallelse ger ett vite om 1000 kronor.

I princip kommer samma regler som vid uteblivande 
från vaktnatt att gälla. Dock med den stora skillnaden 
att det är klubben som lägger ut arbetspliktdag och 
tid.

Det finns arbetspliktarbete som är regelbundet åter-
kommande såsom varvsstädning, slyröjning och olj-
ning av bryggor. De arbetena kan läggas ut på med-
lem i god tid, medan andra kan behöva utföras med 
kortare varsel och i och med det kortare framförhåll-
ning av kallelse. 

Medlem som frivilligt har utfört sin arbetsplikt och 
meddelat ansvarig kommer inte att kallas. 

Om du har sakskäl att inte kunna ställa upp till när du 
är kallad skall det alltid meddelas till och godkännas 
av ansvarig. Du kommer då att kallas till nästa tillfälle 
för arbetspliktarbete.

För styrelsen ÖBK
Björn Pettersson



VENTILEN

13

Varvet
Ny ikryssnings ruta för båtar med masten påmonterad. Enligt års-
mötesbeslut debiteras detta med 200:- vid sjösättning och upptag-
ning.

De som vet att man kommer att ha båten på klubbens varv komman-
de höst/vinter, skall sätta kryss på anvisad plats.

Varvsgubbarnas matrast är flyttad en timme för att bättre fördela 
mängder båtar under för och eftermiddag. 

Nyhet i år är att du kan ringa expeditionen för att boka tid för sjösättning på tisdagar mellan 10-12 under peri-
oden 9/4-30/4 då bokningspärmen finns där. Pärmen körs efter stängning ner till varvet igen.

Vid parkering på  varvsplan. Försvåra eller blockera inte möjlighet att sjösätta eller ta upp båtar vid vår ramp.
Parkera gärna i anslutning till din egen båtvagn eller på angivna P-platser. Kom ihåg att tillräcklig passage alltid 
måste lämnas för utryckningsfordon.
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Sjösättningsdagar Lördagar start 8.00, onsdagar start 17.00 (endast båtar med vagn)

Upptagningsdagar Lördagar och söndagar start 8.00, onsdagar start 17.00 (endast båtar med vagn)

Dag Datum Klockan Information

Onsdag 19-04-03 10-15 • Pärm för bokning finns i ”Värmestugan”vid varvet.
• Under tiden 9 april 2019 till den 30 april kan bokning ske direkt till Kansliet på 

tisdagar mellan kl. 10.00-12.00 på tel. 0173-31160.
• För sjösättning den 3 april kan du även boka direkt hos Lennart Herdin 070- 

3364811.
• Båtägare ska anmäla ankomst till varvspersonal senast 2 timmar före bokad tid. 2 

personer ska deltaga.
• Eventuella återbud måste anmälas till varvet lördag morgon eller onsdag efter-

middag på tel.076-1074892. Endast då är telefonen i bruk.
• På onsdagar sjösätter vi endast båtar från vagn.
• Kontrollera din kärra, vagn enligt självkontrollen (se hemsidan-varvet).
• 2019-06-05 Är sista iläggningsdagen för året. 
• Man kan boka andra tider i samråd med personalen under iläggningsperioden, 

det kallas separata lyft á 1000:-/lyft.
• Observera att en extra iläggningsdag kommit.
• Onsdagen den 2019-04-03 ring Lennart Herdin eller skriv i boken vid hamnen 

för att boka tid dagtid på onsdag.

Onsdag 19-04-17

Onsdag 19-05-01

Lördag 19-05-11

Onsdag 19-05-15

Lördag 19-05-18

Onsdag 19-05-22

Onsdag 19-05-29 15-19

Lördag 19-06-01

Onsdag 19-06-05 15-19

Dag Datum Klockan Information

Onsdag 19-09-11 15-18
• Pärm för bokning finns i nya värmestugan i maskinhallen vid varvet.
• Under tiden 3 september 2019 till den 2 oktober 2019 kan bokning ske direkt till 

kansliet på tisdagar  mellan kl. 10.00 – 12.00  på tel. 0173-31160.
• För upptagning den 23 oktober 2019  kan du även boka direkt hos Lennart 

Herdin 070-3364811.
• 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. 

076-1074892. Endast då är telefonen i bruk.
• På onsdagar torrsätter vi endast båtar på vagn. Kontrollera din/kärra/vagn enligt 

självkontrollen (se Hemsidan - Varvet).
• OBS tillägg på 200 kr. vid lyft av båt med påmonterad mast.
• Den 23 oktober är sista torrsättningsdagen för i år. Annan/separat tid, kan bokas i 

samråd med personalen under normal upptagning. Separat lyft kostar 1000 kr.

Lördag 19-09-14

Onsdag 19-09-18 15-18

Lördag 19-09-21

Lördag 19-09-28

Söndag 19-10-29

Lördag 19-10-05

Lördag 19-10-12

Onsdag 19-10-23 10-15

Hans Juhlin 0173-312 39 0705-703 677 hans.juhlin@forsmark.vattenfall.se
Kent Herdin 0173-302 92 0706-793 283 barbrokent@telia.com
Lennart Herdin 0173-306 33 0703-364 811 lennart.herdin@gmail.com
Perra Sundberg 0173-309 87 0705-618 956 posundberg@icloud.com
Torsten Molarin 0173-311 09 0706-992 236 torstenmolarin@hotmail.com
Mats Elfsberg 0174-712 62 0705-883 299 mats.elfsberg@bredband.net
Jan Söderström 026-723 39 0705-819 013 Jan.e@spray.se
Jan Öberg  0705-559 840 Annicaoberg1@hotmail.com
Varvstelefon  076-10 74 892
Exp 0173-311 60
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Maskinhallsprojektet
Bygget av maskinhallen har fortskridit med bra fart 
under vintern. På vår hemsida (oregrundsbatklubb.se) 
kan man följa verksamheten.

I skrivande stund har i stort sett alla gipsskivor mon-
terats i innertak och på ytter och innerväggar.

Målaren har börjat att spackla tak och väggar i hamn-
kontor och värmestugan.

Elinstallationen är långt framskriden och ska för-
hoppningsvis vara i stort sett klar till slutet på mars. 
Viss komplettering av strömbrytare och belysning 
kan eventuellt återstå i wc och wc/dusch.

Montering av ventilationsanläggningen har påbörjats 
och rörmokaren står startberedd för att göra sina in-
stallationer.

Vi (Håkan, Kåre och jag) söker några som kan spack-
la golven, lägga golvmattor och sätta kakel. Vi är 
tacksamma om du som har kunskap och är intresse-
rad av att ideellt hjälpa till med ovanstående hör av 
sig.

Det kommer också att  i första hand behövas frivilli-
ga till markarbeten kring hallen och mellan hall och 
mastskjul.

Jag påminner också om det swishnummer 123 625 
0351 som har lagts ut på hemsidan avseende spons-
ring till maskinhallen. Det kan väl vara trevligt med 
bord, stolar samt ett pentry i värmestugan eller hur.

Vi vill här i Ventilen passa på att tacka de som hittills 
har gjort sin arbetsplikt och i flera fall betydligt mer 
än så med arbetsuppgifter i maskinhallen.

För hallprojektgruppen.
Björn Pettersson
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