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STYRELSEN:
Ordförande:
Håkan Wahlgren

Sekreterare:
Ola Lejman
Kassör:
Kerstin Olsson

Övr. ledamöter:
Jan Persson
Björn Pettersson
Magnus Appelberg
Mats Elfsberg
Suppleanter.
Maria Klippmark

Kontaktpersoner
sektioner

Segel/Ungdom: Anneli Häyrén
Veteran: Teddy Sundberg
Klubbholmen: Harri Torvi
Hamnchef: Håkan Wahlgren
Varvsansvarig: Hans Juhlin

Ventilen&Hemsidan: 
Andres Haas
070-512 63 70 eller
andres@hotmail.se

EXPEDITIONEN
Kanslist:
Cicki  Moretoft
Exp. tider: 
Tisdagar
10-12
Fredagar
10-15.00
(Ej lunchstängt)

Besöksadress: Strandgatan 1B
Postadress: Strandgatan 1 B
74242  ÖREGRUND
Telefon 0173-31160
www.oregrundsbatklubb.se
obk@oregrund.nu

Ordföranden...
Ny säsong nya tag!
Jag har fått förtroendet att fortsätta som ordförande, stort tack för det! Det kommer säkert att 
gå bra med så många kompetenta personer i styrelsen och inte minst med alla våra funktionärer 
och medlemmar.

Dags att vakna ur vinteridet, nu drar säsongen igång igen med sjösättning och andra aktiviteter. 
Visst blev det fint! Vadå? Jo Ventilen i färg.

Defibrillator
En viktig nyhet för oss alla är att vi kommer att köpa in en hjärtstartare under våren, med 
placering Katrinörarna. Vi kommer även att påbörja utbildning i HLR, hjärt-och lungräddning 
för våra funktionärer.

Maskinhall
Efter beslut på senaste årsmötet så går planeringen vidare genom maskinhallsgruppen,
bestående av Björn Pettersson sammankallande samt Hans Julin, Kåre Lagerqvist,
Lennart Herdin, Perra Sundberg, Mats Elfsberg och Håkan Wahlgren. 
Information kommer att finnas tillgänglig på kansliet samt på hemsidan.

Vi efterlyser…
….aktiva medlemmar med erfarenhet av bygg, måleri, el, vvs, m.m. för underhåll av våra an-
läggningar.
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. Meddela gärna kansliet.

Båtklubben förfogar också över en egen fin klubbholme
Vad är din vision om holmen? Hör av er med synpunkter, önskemål m.m. till klubbholmskom-
mittén, styrelsen eller undertecknad. 

Parkering i hamnområdet
Styrelsen jobbar på att lösa parkeringsproblemen under högsommarmånaderna på varvsplan. 
Begränsad parkeringstid införs. På varvsplan kommer endast korttidsparkering för båttrailers 
att tillåtas om du inte har fast varvsplats. Skall du ut med din båt mer än över dagen så gäller 
tre dygn som du får parkera trailern. Om du är osäker kontakta alltid varvsmästaren. Allt görs 
för att vi skall få en trevligare varvs och hamnmiljö.

Miljö
En inspektion utförd av miljö- och hälsoskyddsinspektör (miljöbalken 26 kap.1§) ägde rum 
den 24 september 2015 på vår anläggning (Katrinörarna). 
Glädjande var att den enda brist som uppmärksammades, var avsaknaden av absorbentmedel 
för olika läckage. Det ska vara åtgärdat innan nästa inspektion. Så nu är det hög tid att inför-
skaffa ett par säckar!

Kärnan i båtklubbens administration är vårt medlemsregister. För att det administrativa arbe-
tet skall flyta rationellt måste informationen i registret vara korrekt. Här har du ett ansvar att 
meddela kansliet (Cicki) om du ändrar adress, telefonnummer eller e-postadress, eller planerar 
byta båt. 

Information
För att inte missa viktig information, håll er uppdaterade via vår eminenta hemsida www.
oregrundsbatklubb.se eller hör av er till kansliet 0173-311 60.  
Tänk också på att vara medlem i Sjöräddnings Sällskapet!
RS Öregrund är en av Sjöräddningssällskapets 69 räddningsstationer. När larmet går lämnar de 
frivilliga sjöräddarna kaj inom 15 minuter, dygnet runt, året om.Utan lön.

Med en önskan om en fin och olycksfri båtsommar 2016!
Håkan Wahlgren
Ordförande
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Ö R E G R U N D

Sommaröppet alla dagar: 

08.00–23.01

Din färskvarubutik vid havet!

Välkomna till oss – 
Fredrik Birkemyr med personal!
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ÖBK´s styrelse 2016

Ordförande  Håkan Wahlgren      070-824 85 98
Sekreterare  Ola Lejman               070-636 96 88
Kassör  Kerstin Olsson          070-328 19 37
Vice ordförande  Magnus Appelberg  070-832 73 20
Vice Sekreterare  Jan Persson               070-523 11 94
Ledamot  Mats Elfsberg            070-588 32 99
Ledamot  Björn Pettersson       073-337 23 62
Suppleant  Maria Klippmark   070-302 78 73

Håkan Wahlgren Ola Lejman Kerstin Olsson Magnus Appelberg

Jan Persson Mats Elfsberg Björn Pettersson Maria Klippmark

Två nya namn i styrelsen
Björn Pettersson, är ny ordinarie ledamot i styrelsen. Bosatt i Alunda sen 1976 och köpte min första 
båt 1990. Har sen dess varit medlem i ÖBK. Var när servicehuset vid Katrinörarna byggdes  en av de 
drivande för projektet. Jag är också  delägare och en av de som uppförde båthall 2. Arbetar deltid i 
byggbranchen trots att jag är pensionär. Jag kommer i mitt arbete i styrelsen under förutsättning att 
finansieringsfrågan löses att vara sammankallande för den grupp som ska ansvara för uppförandet 
av den hall med traktorgarage, ”hamnkontor” mm. som har presenterats och diskuterats vid 
bl.a. våra två senaste årsmöten. Jag är tacksam om ni som har kunskap, vilja, kontakter etc. 
och som vill bidra med arbetsinsats, sponsring eller liknande, kontaktar mig främst via e-post: 
bjorn.p.017410722@telia.com eller på telefon 0174-107 22. 

Maria Klippmark, är ny suppleant i styrelsen. Aktiv i ÖBK och bosatt i Öregrund sedan några år.
Intresserad av fiske, segling i vår vackra skärgård och glad delägare i en Maxi 77:a. Tel. 070-302 78 73 
e-post maria@miathetranslator.se
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Kansliaktuellt
BAS-Systemet
Jättekul att så många av er har bokat vaktnatt via er egna inloggning till BAS-systemet.
Om era uppgifter inte stämmer, meddela då Kansliet så rättar vi till det.

Du som inte ska sjösätta
Ett flertal medlemmar har påpekat att många båtplatser är tomma under sommaren.
Ska du inte sjösätta din båt meddela då kansliet, så att klubben kan hyra ut båtplatsen tillfälligt under säsongen. 
Du får själv inte hyra ut platsen i andra hand.

Du som under säsongen är borta med båten mer än två veckor
Meddela kansliet så att vi vid behov kan låna ut din plats tillfälligt.

Sjösättning/Upptagning
I år antecknar du dig för sjösättning/upptagning som vanligt i gamla vaktlokalen, på varvet eller ringer Kansliet 
på måndag kvällar 11/4-30/5 samt för torrsättning den 5/9-3/10 kl. 18.30-19.00 då en styrelseledamot tar emot 
ditt samtal.    
Under 2017 är vår förhoppning att bokning av sjösättning/upptagning kommer att göras via BAS-systemet.

Påminnelse
Meddela uppsägning av varvs- och båtplats till Kansliet.
Glöm inte att meddela adressändring. Vi saknar även ett flertal e-post adresser.
Kansliets telefon 0173-311 60 eller obk@oregrund.nu

Vi kommer under året att ta bort den gamla hemsidesadressen.  Den nya (som vi haft i 4 år) är
www.oregrundsbatklubb.se   Eller googla på ”öregrunds båtklubb” och spara sedan i 
favoriter.              
                 Trevlig båtsommar önskar Cicki & Kerstin

Så här informerar du dig om klubben:
Titta på hemsidan - Läs i Ventilen - Besök Kansliet - Maila någon i styrelsen - Ring någon i styrelsen - Kontakta 
din bryggbas - Kontakta varvsmästaren - Kontakta hamnchefen - Kontakta ordförande.

Du är med i en ideell båtklubb, där medlemmarnas initiativ och medverkan har stor betydelse för klubbens 
utveckling och fortlevnad.

Du är med och väljer de funktionärer och den styrelse som skall leda klubbens verksamhet.
Den senast aktuella informationen finns på vår hemsida, som uppdateras kontinuerligt. 

Vår klubbtidning Ventilen utkommer två gånger per år. Där hittar du basinformation samt kallelse och protokoll 
från årsmötet.

Under kansliets öppettider har Du möjlighet att läsa alla styrelseprotokoll.
Styrelsen
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Tid 2015-11-14, kl 15-19
Plats Societetshuset, Öregrund

§ 1 Årsmötets öppnande
 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2  Mötets behöriga utlysande
 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Ordförande för årsmötet
 Till ordförande valdes Rolf Arvidsson.
 
§ 4 Sekreterare för årsmötet
 Till sekreterare valdes Kåre Lagerquist.

§ 5  Val av justeringsmän för årsmötesprotokollet
 Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Anna-Lena Rosén och Björn Pettersson.

§ 6  Fastställande av röstlängd
 Beslutades att de ifyllda närvarolistorna med noterade fullmakter utgör röstlängd. Bilaga 1.

§ 7 Godkännande av dagordning
 Dagordningen godkändes.

§ 8 Sektionernas verksamhetsberättelser och övriga rapporter
 Föredrogs av representanter för respektive sektion/verksamhet.
 Lades till handlingarna efter tillfälle till frågor.
 Bilaga 2.

§ 9 Föredragning av styrelsens berättelser
 Håkan Wahlgren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
 Lades till handlingarna efter tillfälle till frågor.
 Bilaga 2. 

§ 10 Ekonomisk redogörelse
 Kerstin Olsson föredrog den ekonomiska redogörelsen.
 Årsmötet godkände den framlagda ekonomiredovisningen kompletterad med förslag till fördelning av överskottet enligt  
 reglerna för ideella föreningar.
 Bilaga 3 + komplettering.

§ 11 Revisorernas berättelse
 Revisorernas berättelse, innefattande tillstyrkande av att balans- och resultaträkningarna fastställs och att styrelsen   
 beviljas ansvarsfrihet, föredrogs av mötesordföranden. Håkan Wahlgren och Kerstin Olsson redogjorde för hur noterna  
 behandlats.
 Bilaga 4.

§ 12 Ansvarsfrihet
 Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 Varv/Maskinhall
 Håkan Wahlgren gav en historik kring projektet mot bakgrund av beslut på tidigare årsmöten.
 Anneli Häyrén föredrog utredning om alternativa finansieringssätt med styrelsens förslag till finansiering.
 Diskussion kring finansiering följde; för- och nackdelar med lån, extra utdebitering, donationer, sponsring mm.
 Beslutades en avsiktsförklaring innebärande att ÖBK vill genomföra projektet.
 Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att söka finansiering genom upplåning och att, om det inte går, utreda och föreslå   
 annat sätt som i så fall ska sändas ut på medlemsremiss inför nytt beslut i frågan på föreningsmöte.
 Noterades att även om man startar projektet med lånefinansiering så kan man i senare skede pröva de andra   
 finansieringssätten för att betala av lånet.
 Bilaga 5.

ÅRSMÖTE ÖREGRUNDS BÅTKLUBB
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§ 14 Avgifter
 Styrelsens förslag föredrogs av Kerstin Olsson.
 Kompletterades med förslag från klubbholmskommittén att höja avgiften för icke medlemmar till 100:-/båtbesök 
 och dygn.
 Beslutades i enlighet med förelagda förslag.
 Bilaga 6.

§ 15 Budget 2016
 Kerstin Olsson redogjorde för styrelsens förslag till budget.
 Beslutades anta föreslagen budget med ändringen att investering i skärmtak på klubbholmen ska fördelas över tre år.
 Bilaga 7.

§22 Stadgar
 Med beslutad ändring av dagordningen flyttades punkten upp till före val av styrelse.
 Jan Persson föredrog styrelsens förslag.
 Diskussion och närmare redogörelse för förändringar med anledning av medlemsremiss.
 Anneli Häyrén begärde särskilt att få till protokollet att hon i flera skeden under frågans beredning anmält avvikande   
 mening, se bilaga 8.
 Beslutades med 33 röster för och 14 emot att anta de föreslagna stadgarna.
 Bilaga 8 och 9.

§ 16 Val av ordförande/2 år
 Valdes Håkan Wahlgren.

§17 Val av kassör och två styrelseledamöter /2 år
 Valdes Kerstin Olsson till kassör.
 Valdes Mats Elfsberg och Björn Pettersson till ledamöter i styrelsen.

§18 Val av två styrelsesuppleanter /1 år
 Valdes Maria Klippmark och Magnus Appelberg.

§19 Val av varvsmästare /2 år
 Valdes Hans Juhlin.

§ 20  Val av funktionärer /1 år
 Valdes:
 Varvsgruppen:  
 Lennart Herdin, PO Sundberg, Mats Elfsberg, Jan Söderström, Kent Herdin, Torsten Molarin och Jan Öberg

 Miljöombud: 
 Lars Svensson

 Servicehuset: 
 Sune Fagerberg (aviserade sista året, vill ha en ersättare)

 Ungdomssektionen: 
 Anneli Häyrén

 Segelsektionen: 
 Anneli Häyrén

 Motorbåtssektionen: 
 Andres Haas

 Veteranbåtssektionen: 
 Teddy Sundberg

 Klubbholmskommittén: 
 Harri Torvi, Jörgen Olsson, Johan Löfström, Roland Strömberg och Johan Sigg
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 Redaktionskommittén:
 Kerstin Olsson och Andres Haas.

 Valberedning och sammankallande:
 Catharina Alm, sammankallande, Stefan Hjortshagen och Rolf Arvidsson.

 Revisorer: 
 Christer Herrgård och Åke Mattson

 Revisorssuppleant:
 Lisbet Sandahl

§ 21 Motioner och styrelsens förslag
 Noterades att styrelsen framgent måste tillse att motioner, förslag och underlag för beslut kommer med i kallelser till   
 föreningsmöten.

 Motion 1:
 Två likalydande motioner angående arbeten på klubbholmen.
 Styrelsen har prövat och avstyrker motionerna.
 Beslutades avslag enligt styrelsens förslag.
 Bilaga 10.

 Motion 2:
 Inte framlagd för årsmötet trots att den enligt motionären lämnats i tid.
 Omfattade förslag till seglarvecka mm, föredrogs kort av Kaj Furälv.
 Mötets mening var att det var goda idéer och att de bör fångas upp inom ungdoms- och segelsektionerna.

 Förslag om klubbgemensam båt:
 Ola Lejman föredrog styrelsens förslag på att införskaffa en öppen båt, eventuellt sk styrpulpetare,  i prisklass 50-70000:-  
 för användning vid klubbens transporter, hamnunderhåll, som följebåt mm. Inte budgeterat men kan finansieras med   
 befintliga tillgångar.
 Beslutades tillstyrka styrelsens förslag.

§ 23 Övriga frågor 
 Håkan Wahlgren informerade om vattendjupet vid BåtMaja-bryggan och förslag på moringslina för att underlätta   
 förtöjning.

§ 24 Avtackning
 Håkan Wahlgren avtackade avgående styrelseledamöterna Mikel Park och Jan Block (ingen närvarande) samt   
 valberedningen.

§ 25 Prisutdelning
 Klubbmästerskapet i segling 2015-09-20:
 1:a pris Ivan och Peter Loboda
 2:a pris Magnus Appelberg och Karin Ångström

§ 26 Avslutning
 Mötesordförande tackade styrelsen och de övriga närvarande för deras bidrag och inlägg, och förklarade mötet avslutat.

 Sekreterare  Ordförande

 Kåre Lagerquist  Rolf Arvidsson
 

 Justeras  Justeras

 Anna-Lena Rosén Björn Pettersson
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ÖREGRUNDS BÅTVARV  
Fyrskeppsvägen 37

Tel 0173-30423
E-post: info@oregrundsbatvarv.se                                        

Hemsida: www.oregrundsbatvarv.se

KOMPLETT BÅTVARV!
Vinterförvaring, service & reparationer!

SJÖMACK

Svenska EL-inombordsmotorer 
EMS. 3, 5, 10, 20 kW
- Borstlösa 3-fas BLDC motorer
- Anvädbara för drivning av bilar, båtar, MC m.m
- Kapslad i eloxerad aluminium. Rostfri axel
- Finns i både luft och vattenkylt utförande
- Fungerar utmärkt även som generator
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Nu när jag skriver dessa rader så det känns det väldigt 
långt tills våren och att båten snart ska sjösättas med 
förhoppningsvis nya sköna turer i skärgården.
 Båtmässan i Älvsjö brukar vara ett säkert vårtecken 
för oss båtägare. Vid besöket drömmer man sig bort en 
stund. Tittar på alla välpolerade båtar och plötsligt känns 
båtar och tillbehör oumbärliga.  
Vem vet kanske det blir något!
Vad har hänt och vad är på gång i sommar...

Fortsatt planering av maskinhall enligt årsmötesbeslut.
Fortsatt upprustning av Mormorsviken till samma 
standard som nya hamnen. 
Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader.

I samband med det långvariga låga vattenståndet vi 
hade i höstas, uppmärksammades en grundklack vid 
inloppet till  Mormorsviken. Nu har Lennart och Gunilla 
Herdin på ett förtjänstfullt sätt både lodat och placerat ut 
styrbords- och babordsprick, så vi kan hålla undan för 
grundet.

I dagarna har också bryggan vid sjösättningsrampen 
riktats upp av Perra Sundberg och
 Lennart Herdin efter att tidigare varit helt skev i flera 
år. Stort tack!

Efter årsmötesbeslut har klubben införskaffat en arbetsbåt 
för olika typer av arbetsuppgifter och transporter. Båten 
är en Örnvik 610, motor Johnson 70 hp inkl. trailer. Mer 
om båten på sid 14.

Allmänt 
Om du inte nyttjar din båtplats under säsongen eller är 
borta från din plats i mer än två veckor i följd…kom ihåg 
att du är skyldig att anmäla detta till kansliet. Syftet är att 
klubben ska kunna utnyttja platserna till andra behövande 
medlemmar utan egen plats samt till gäster. Det är absolut 
förbjudet för platsinnehavaren att själv hyra ut. 
 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
Absolut förbjudet att angöra och lämna båten på platsen 
för båtmajan för annat ändamål. 

Äger du jolle, mast eller båtvagn? 
Har du märkt alla med namn och medlemsnummer? Alla 
jollar/master/vagnar och annan omärkt egendom ska 

vara märkta med ägarens namn och medlemsnummer, även 
om de ligger i jollestället, mastskjulet eller står på varvet. 
 Detta skall vara klart senast 15 juni 2016, annars flyttas 
egendomen till en central plats. Om du har förhinder ring 
kansliet.

Klubbholmskommittén och styrelsen önskar att ni hör av 
er med förslag och synpunkter om vår fina klubbholme. 
Kom gärna med synpunkter om hamnen och klubben. 
I övrigt vill jag hänvisa till vår hamnordning som finns på 
klubbens anslagstavlor i hamnarna. 
 Jag vill också passa på att lyfta fram hamnordningens sista 
punkt ”Visa hänsyn och omtanke om våra fina hamnar”. 
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  eller slå en signal till kansliet (Cicki) 
0173-311 60.

Till sist önskar jag er alla en skön & fin båtsommar 

Håkan Wahlgren 
Hamnchef 
070-824 85 98 kansli 0173-311 60

Några ord från hamnansvarig 

Lennart Herdin och Perra Sundberg fixar det mesta!
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Ni som använder trailers för transport av båtar vid 
sjösättning vid vår ramp får inte lämna vagnen låst i 
någon annans egendom. Båtvagnen skall lämnas så, att 
den kan handflyttas av funktionärer, om så behövs.
   Maximal tid för sådan parkering är 3 dygn. Anslag 

Varvsinformation
kommer att finnas vid sjösättningsrampen, samt i 
hamnordningen. Se även i hemsidan.

Vi vill även förtydliga det ordförande skriver, att 
okända attiraljer kommer att flyttas till en gemensam 
plats på varvsområdet om de står i vägen.

Din båtvagn skall vara märkt med ditt 
medlemsnummer. Och glöm inte att kontrollera din 
vagn inför sjösättningen. På hemsidan finns under 
fliken Varvet, en flik med påminnelselista över det 
viktigaste. 
 Kom också ihåg att anmäla er till den funktionär, som 
kör traktorn (i första hand), när du anlänt inför sjö-/
torrsättningen - 2 timmar före din tid. Så att allt blir 
klart och fungerar när din tur kommer.

Vi önskar alla en trevlig och rogivande sjövistelse.

Varvspersonalen

Städning och slyröjning
Städning på varvet blir den 15 juni med start klockan 18. Alla som känner sig manade är 
välkomna. Samma gäller förstås inför slyröjningen den 3 september kl 18. 

ÖBK:s 
Vimplar, kavajmärken, kepsar mm – finns att köpa på expeditionen.
(se öppettider sid 2)
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Klubbens nya arbetsbåt är en Örnvik 610. 
Båten är utrustad med en 3 cylindrig Johnson 70 
Hk motor. Nya hydrauliskt trimplan är monterade. 
Dessutom medföljde en Garmin navigator. Och inte 
minst en fin Fogelsta båtvagn med drag och vinsch. 
Kraftiga grabbräcken på hyttak, där även ett signalhorn  
och strålkastare är monterade. Lanternor finns runt om 

och den bakre hyttrutan är öppningsbar. I lastutrymmet 
finns självläns monterad.
     Nu behöver vi inte längre låna eller hyra in andra 
båtar för att göra oömma jobb i våra hamnar och på 
Klubbholmen. Att lägga ut bojar, bojtyngder, justera 
bryggor, transportera virke eller annat skrymmande 
fixar vi själva nu.

Arbetsbåten

Pärm för bokning finns i ”Värmestugan” vid varvet.
Tiden 5 sept. – 3 oktober kan bokning ske direkt till exp. på måndagar, mellan kl 18.30–19.00 på tel. 0173-311 60.
För upptagning den 19 oktober 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 torrsätter vi endast båtar på vagn.

Torrsättningsdagar 2016

DAG DATUM KLOCKAN
Lördag 10 september 08.00 – 
Onsdag 14 september 15.00 – 18.00
Lördag 17 september 08.00 – 
Onsdag 21 september 15.00 – 18.00
Lördag 24 september 08.00 -
Lördag 01 oktober 08.00 – 
Söndag 02 oktober 08.00 – 
Lördag 08 oktober 08.00 – 
Onsdag 19 oktober 10.00 – 15.00

Den 19 oktober är sista 
torrsättningsdagen för i år. 
Annan/separat tid, kan bokas i 
samråd med personalen under 
normal upptagning. Separat lyft 
kostar 1 000 kr.

Varvspersonal/Telefonnummer: se 
under Sjösättningstider.
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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 Bilprovning & Coop”

Nemas problemas!

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25
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KM: Den 10 september är det KM. I 
år kommer både Stora och Lilla KM 
att genomföras. Barnen kappseglar på 
förmiddagen och vuxna efter lunch. KM 
avslutas med bortförklaringsmiddag på 
Bryggan för den intresserade. Sektionen 
ska ta fram ett vandringspris som delas 
ut på årsmötet. Deltagarpris delas ut efter 
genomförd kappsegling.

Kollot planeras i år att genomföras helgen 
20-21 augusti för att det inte ska krocka 
med Badortsdagarna. Det blir förlängt 
kollo så att barnen kommer kl 9 dag 
1, seglar C55, Snipe och Jolle, fm och 
em och fm dag 2. Kollot avslutas med 
glassrace efter lunch dag 2. Det är alltså 
fortfarande en övernattning i klubbhuset 
på Kat men två heldagar i stället för lunch 
till lunch kollo. Anneli Häyrén håller i 
arrangemanget.

Barn och ungdomssegling:  Från den 
20/5 arrangerar sektionen barn och 
ungdomssegling på fredagar kl 17 på 
Kat. Barnen får segla Optimister och 
klubbens C55:a under Peter Lobodas 

och Sakarias Peterssons ledning. Det är 
sannolikt att seglingen emellanåt avslutas 
med grillkorv och läsk. Alla barn och 
ungdomar som känner sig nyfikna och 
intresserade är välkomna att dyka upp. 

Kvälls- /onsdagsseglingarna startar 
igen den 18 maj och pågår fram 
till KM. Arrangörer är  Niklas Sju-
lander och Mimmi Mikic. Bortför-
klaringsmiddagarna på Bryggan kan bli 
frekventa även här för den intresserade. 
För information om arrangemang och 
genomförande se sek-tionens face-
bookgrupp eller information på kan-sliet 
eller hamnkontoret i Öregrund. 

Gräsö runt: Det finns en återkommande 
efter-frågan om huruvida Gräsö runt 
ska startas upp igen. I ÖSS och Tulka 
finns intresse av att genomföra ett Gräsö 
Runt som individarrangemang, alltså 
enskilda båtägares deltagande, och det 
sker den 1/7. Sektionen är positiva till 
genomförande och individer från ÖBK 
kommer sannolikt att delta. 

Segel- och ungdomssektionen 2016
Sektionen planerar ungefär samma grundaktivi-teter som tidigare år men i utvidgat format. 
Sektionen har utvecklat en Facebookgrupp – Öregrunds Båtklubb,  segel- och ungdoms-sektionen – 
som alla intresserade kan anmäla sig till. Där kan man också både hålla sig uppdaterad och själv lägga 
in kommentarer eller frågor. 

För frågor om sektionens aktivitet under året 
kan du antingen kontakta Anneli Häyrén eller 
gå in på sektionens facebookgrupp. 
Anneli.Hayren.Weinestal@gmail.com

För sektionen i förhoppning 
om en rolig säsong
Anneli Häyrén

1

2

3

4

5

Aktiviteter för året
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Båtklubbens lilla pärla i den yttre skärgården, c:a 5 
sjömil sydost från hamnen vid Katrinörarna. 

Här finns fina bryggor för 30-tal båtar och bryggdäck 
med bord och stolar. Sopmajor och torrtoa och en 
flytande bastu vid norra udden. Även en liten badvik är 
iordninggjord på östra sidan. Här firar vi midsommar 
med sill och potatis och på sensommaren ordnas 
kräftknyt. 

Välkommen till Klubbholmen 

Johan S.

I slutet av 1960-talet och i början på 70-talet hade BP 
en vägassistansservice på de större vägarna i Sverige. 
Man patrullerade i PB-gröna Volvo Duett och Amazon, 
sedermera även med VW Variant 1600 och hjälpte till 
vid bl. a. punkteringar, motorfel och bogseringar. De var 
igång på helger under sommarmånaderna – och servicen 
var gratis.
 Då tänkte en motorkunnig fritidsbåtägare till och såg 
en möjlighet att under sommartid, kombinera båtlivet 
med att hjälpa övriga sjöfarande med olika problem som 
kan uppkomma. 
 Tankarna kom från Sven-Erik ”Svenka” Arctaedius. 
Han köpte en f d tullbåt, tillverkad vid Lidingövarvet 

1938. Båten hade beteckningen TV 123 och var från början 
utrustad med en Bolinder tändkulemotor. 1957 hade 
tullkryssaren förlängts något och i maskinrummet satt nu 
en Volvo Penta. 
 Tolv år senare låg båten i Svenkas ägo vid Skarholmen 
utanför Uppsala. Och nu påbörjades en omfattande 
renovering. Arbetet pågick dagligen under ett helt år - och 
blev klart sommaren 1970. 
 Bland annat byttes däcket till mahogny och i 
maskinrummet monterads två Penta KMD 96-or på 
150 HK vardera. Allt slipades och målades och han lade 
heltäckande mattor i maskinrummet.
 I aktra utrymmet under däck, installerades en komplett 
verkstad. Så var fartyget klart för tjänst. 

Fartyget mätte: 19,5 x 3.98 x 1,05 meter.
Marschfarten 12,5 knop. 
Deplacement 52 ton, inklusive 2 ton bränsle
Färskvattentank 400 liter. Fartyget döptes till Njord II.
Nu var det dags att ta kontakt med BP. Vid tiden var det 
C-G Hammarlund, som var disponent på Svenska BP - och 
hade ansvaret för bensinstationsnätet. Det var samme CeGe 
som hade det populära radioprogrammet Sveriges Bilradio 
1956-1973. Han var även sommarboende på Värmdö och 
synnerligen båtintresserad. Sven-Erik ringde upp och sa:
 - Nu är det dags att komplettera BP´s färdhjälp även på 

MS Njord II i Väddö kanal 1971

BP-Färdhjälp 1970–1972
MS Njord II, i allmänhetens tjänst.

Välkommen att kontakta oss i klubbholms-kommittén om du vill göra din arbetsplikt 
på klubbholmen. Eventuellt anordnas en arbetsdag i maj eller juni. Håll uppsikt på 
hemsidan för dagar och tider.

Väl mött önskar klubbholmskommittén; Jörgen, Johan L, Roland, Johan S och Harri.

Kontaktperson för Klubbholmen är Harri Torvi tel. 070-565 43 36. 
Mer om klubbholmen finns på vår hemsida 
www.oregrundsbatklubb.se
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sjön. Men C-G hade invändningar; Han tyckte den fart, 
min båt gjorde var för låg. Men efter lite diskussion insåg 
han väl att kravet på snabbhet, väl kunde åsidosättas 
jämfört med den PR och goodwill, som en hjälpande hand 
på sjön kunde tillföra företaget.
 Han började alltså 1970 och körde under perioden 
maj - oktober. Oftast var de tre personer ombord. Man 
patrullerade området Nynäshamn – Öregrund. Första året 
körde vi bl. a. runt till olika sjökommuner och visade vår 
verksamheten, berättade Sven-Erik.
 Till skillnad mot landsvägsservicen tog man betalt för 
sjöservicen. 
 Priset var satt till 55 kronor/timma. Vid dykning 75 
kronor. Jodå, han dök också. Vid något tillfälle efter 
löständer vid Blidö. Annars var det mesta reparationer av 

olika slag. I Sandhamn hade en amerikan fått in kylvatten i 
motorn. Vid ett annat tillfälle hjälpte Njord II en polisbåt, 
som under Roslagsloppet fastnat på ”Parkeringsgrundet” 
vid Själgrundet, strax väster om Fogdö. 
 Strax söder om Öregrund fick BP-båten ett garantijobb, 
sedan en fabriksny Mellanbleka fått motorhaveri i Öre-
grunds södra skärgård. Snipan släpades till Öregrund en 
fredag. Efter några telefonsamtal över Stockholm Radio fick 
man information, att en likadan fabriksny båt, fanns till salu 
i Norrtälje. Då ordnade Svenka att varvsägaren i Norrtälje 
plockade ur motorn, medan Njords besättning gjorde 
samma sak med snipan i Öregrund.
 På söndag morgon kom en bil till Öregrund med 
norrtäljemotorn. Man skiftade och lastade den strejkande - 
för transport till varvet i Norrtälje.
 På eftermiddagen var Mellanblekan i sjövärdigt skick för 
fortsatt färd.
 Radiokommunikationen på Njord II gick över Stockholm 
Radio på VHF-bandet.
 Ombord fanns en Sailor RT141, men även en PR-station 
som ständigt passade på nödkanalen.
 Övrig nautisk utrustning var ekolod, kompass, auto-
matstyrning och efterhand även en DECCA-radar.
 Ombord fanns även en kraftig brandpump. 1972 var BP´s 
färdtjänst även verksam i Mälaren - i en Nimbus. 

Sedan blev det oljekris och verksamheten lades ner...

Text:  Andres Haas

”Svenka”

Räddningsutrustning
Hjälputrustning finns utplacerade på tre ställen vid vår 
anläggning Katrinörarna.
Livräddningsposter   
Brygga D (Mormorsviken): Stege, hake, livräddningsboj 
med kassett och lina.
Brygga L (norra ön): Stege, hake, livräddningsboj 
med kassett och lina.

Hansabräda
För transport av liggande på is eller vatten finns en gul 
hansabräda upphängd på SV hörnet
av servicehuset (Vid ingången till toa/dusch på bottenplan). 

Defibrillator
Hjärtstartare kommer under sommaren att finnas i skåp på 
servicehuset. Exakt plats meddelas i vår hemsida.
Ingen del av ovanstående utrustning får avlägsnas från sin 
plats, om inte fara för liv föreligger.
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Öregrunds Järn & Färg AB
Rådhusgatan 17 • Mitt emot Systemet!

0173-300 48 eller 0173-301 13

Välkommen in till Björn, Pernilla & Tommy!

båtfärger!
International sänker 
priserna på bottenfärg...

För plast- & träbåten
Fabi One 0,75 L 199:–
Fabi One 2,5 L 499:–
Cruiser One 0,75 L 269:–
Cruiser One 2,5 L 599:–

För aluminiumbåten
Trilux 0,75 L  295:–
Trilux 2,5 L  795:–

pernilla.oregundsjarn@telia.com


