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STYRELSEN:
Ordförande:  
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Sekreterare: Ola Lejman 
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Klubbholmen:  
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Hamnchef:  
Håkan Wahlgren 
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Redaktionskommittén: 
Andres Haas, Kerstin 
Olsson, Maria Klippmark, 
Mikael Park 
Hemsida: Andres Haas
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Kanslist: Cicki Moretoft 
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Fre 10 - 15 (Ej lunchstängt)
Adress:  
Strandgatan 1B,  
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Tel 0173-311 60 
Hemsida: 
oregrundsbatklubb.se 
Facebook:  
facebook.com/oregrunds-
batklubb 
E-post:  
obk@oregrund.nu
Foto: Andres Haas.  
Katrinörarna, norra 
hamnen

Ordförande har ordet
Jag vill rikta ett stort tack till er för förtroendet att få fortsätta som ordförande i ÖBK!  
Årsmötet är lagt till handlingarna och vi står inför båtsäsongen 2017. 

Maskinhall: 
Östhammars kommun har nu gett klartecken för ett borgensåtagande för ÖBKs tänkta lån. 
I skrivande stund pågår nu förberedelser för ett genomförande inom maskinhallsgruppen.  
Information kommer fortlöpande att läggas ut på hemsidan och på vår nystartade facebooksida.

Arbetsplikt:
Styrelsen har under en längre tid arbetat med att ta fram en ny modell för vår arbetsplikt 
i klubben. Bakgrunden är att vi måste få alla våra medlemmar att vara mer delaktiga i  
vårt gemensamma arbete inom klubben (se ÖBKs stadgar). Vi behöver få ett engagemang 
hos medlemmarna då ett handtag eller tjänst efterfrågas. Vi behöver hjälpas åt att hålla det  
gemensamma i gott skick. Vi-känslan berikar och för mig är det ett uttryck för en god anda i 
klubben. Låt oss fortsätta att värna denna anda inom ÖBK och slå vakt om klubben. Håll koll 
på vår hemsida där vi kontinuerligt lägger ut kommande arbetsuppgifter.

Öregrunds hamn:
Östhammars kommun har under ”den så kallade vintern” utfört ett fint arbete med att renovera  
OK-bryggan samt förstärkt fundamenten på förbindelsebryggan mellan brobänken och flyt-
bryggan. Klart till årets säsong!

Miljö:
2017 kommer det att ställas högre krav beträffande miljöfrågor från myndigheterna. Åter- 
kommer med mer detaljerad information när vi vet vilka krav som kommer att ställas på  
klubben/medlemmar. 

Dialog:
Stödet och samarbetet med Östhammars kommun i olika frågor är utmärkt. Gemensamma 
ärenden som kommit upp under 2016 är t.ex. våra hamnar, varv, inre farleder, miljöfrågor, 
regionalt skärgårdssamarbete, m.m. 

Väddö kanal: 
Roslagens Båtförbund har uppdrag av Unionsstyrelsen att företräda SBU i frågor som rör 
Väddö kanal. Dialog har förts med Sjöfartsverket om underhåll samt med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen om behållande av Väddö kanal, som riksintresse för friluftslivet. Sjöfartsverket  
har genomfört en sjömätning i kanalen. Beslut om eventuell muddring avses tas under 2017.  
Trädrensning längs kanalens sidor har påbörjats och fortsätter under 2017. Naturvårdsverket  
har beslutat enligt RBFs yttrande att Väddö kanal fortfarande ska vara av riksintresse för 
friluftslivet och går därmed emot länsstyrelsens och Norrtälje kommuns åsikt att kanalen inte 
längre är ett riksintresse för friluftslivet. Yttrande har skickats till Östhammars kommun om 
Översiktsplan 2040.

Regionalt skärgårdssamarbete: 
Ett gränsöverskridande samarbete mellan kustnära kommuner, länsstyrelser och ideela orga-
nisationer mellan Roslagen – Gästrikland - Höga kusten pågår. Mer om detta på vår hemsida 
oregrundsbatklubb.se  

Var informerad om vad som är på gång i klubben titta på vår hemsida oregrundsbatklubb.se
Håll även koll på Roslagens Båtförbunds hemsida där annan intressant information finns från 
vårt förbund rbf.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. 

Med en önskan om en fin båtsommar 2017!
Håkan Wahlgren, 
Ordförande ÖBK 
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ÖBK:s styrelse 2017

Styrelsemedlemmarnas ansvarsområden I den löpande verksamheten är: 
Varvet Mats Elfsberg
Hamnar Håkan Wahlgren
Maskinhall-Arbetsplikt Björn Pettersson
Klubbholmen Ola Lejman
Segel – ungdomssektionen Magnus Appelberg
Administrativa rutiner Ola Lejman

 
Ordförande

Håkan Wahlgren 
070-824 85 98 

hakan.wahlgren@live.se

 
Sekreterare
Ola Lejman 

070-636 96 88 
ola.lejman@telia.com

 
Kassör

Kerstin Olsson 
070-328 19 37 

kerstin.olsson3@gmail.com

 
Vice ordförande

Jan Persson 
070-523 11 94 

jan.p.vet@telia.com

 
Vice sekreterare
Maria Klippmark 

070-302 78 73 
maria@miathetranslator.se

 
Ledamot

Mats Elfsberg 
070-588 32 99 

mats.elfsberg@bredband.net

 
Ledamot

Björn Pettersson 
073-337 23 62 

bjorn.c.pettersson@bredband.net

 
Suppleant

Magnus Appelberg 
070-832 73 20 

magnus.appelberg@slu.se

 
Vakant suppleant
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Kansliaktuellt
BAS-Systemet-Vakttjänsten 
Jättekul att så många av er har bokat vaktnatt via era egna inloggning till BAS-systemet. 
Om era uppgifter inte stämmer, meddela då kansliet, så rättar vi till det.
Enkäten - medlemsundersökningen 
Medlemsundersökningen är analyserad, men är inte riktigt klar för presentation ännu. Kolla på hemsidan i vår
Ventilen – Hemsidan-Facebook 
I Ventilen finns basinformation om vad som varit och vad som kommer att ske. Men glöm inte att gå in 
på vår hemsida, Facebooksida och Ungdoms- och segelbåtssektionens Facebookgrupp, för att inhämta 
det senaste. Här är adresserna:
Hemsida: oregrundsbatklubb.se 
Facebooksida: facebook.com/oregrundsbatklubb 
Ungdom/segelbåt: facebook.com/groups/1120112938008169
Påminnelse 
Meddela i så god tid som möjligt uppsägning av varvs- och båtplats till kansliet. Kom ihåg att meddela 
adressändring. Vi saknar fortfarande flera e-postadresser.  
Kansliets telefon 0173-311 60 eller obk@oregrund.nu
Trevlig båtsommar önskar  
Cicki & Kerstin

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

 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 2017       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser) 

 
Nemas Problemas! 

 
Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25  
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                               ÖPPETTIDER 
               Måndag – Fredag  08.00 – 19.00 
               Lördag – Söndag    09.00 - 18.00 

     Välkommen in hälsar Jonas med personal 

       Strandgatan 30 010-741 27 30 

     SOMMAR- 
        ÖPPET 
    V. 24 – 33 
      8 – 21 
ALLA DAGAR 
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Årsmötet 2016
Det var den 20 november, som ÖBK genomförde senaste årsmöte i Societetshuset i Öregrund.
47 medlemmar hade hörsammat kallelsen och följa förrättningen. Efter att klubbens ordförande Håkan Wahlgren  
hälsat oss välkomna, valdes Rolf Arvidsson till mötesordförande och undertecknad till sekreterare.
Röstlängden fastställdes och inga fullmakter lämnades in. Kallelsen till årsmötet hade stadgeenligt lysts ut.
Dagordningen såg bra ut och till protokolljusterare och rösträknare valdes Rolf Fernroth och Niklas Sjulander.
Båtklubbens ordförande Håkan Wahlgren föreslog att församlingen skulle läsa verksamhetsberättelsen  
själva - vilket också gjordes. Bl.a. kunde vi läsa att ÖBK nu har 882 medlemmar och disponerar 594 båtplatser.  
Vidare hade Ungdom – och segelbåtssektionen varit den mest aktiva sektionen. Man hade under 2016 seglat 
enligt ett nytt koncept och genomfört både KM, Gräsörunt segling och onsdagsseglingar.  För ungdomar har  
riktade övningsseglingar, kollo och kappseglingar genomförts.
Kerstin Olsson, som är klubbens kassör, redogjorde om det genomförda budgetarbetet.
Verksamhetsberättelsen blev därefter godkänd.
Revisorerna företräddes av Christer Herrgård, som berättade att Skatteverket numer ställer större krav på 
redovisningar, även från ideella föreningar. Klubbens behov av auktoriserad revisor diskuterades.  Styrelsen 
beviljades sedan ansvarsfrihet.
En motion hade inkommit - om en ny mastkärra, vilket styrelsen beviljade.
Styrelsens förslag till årsmötet om de höjda avgifterna var nästa fråga. Klubbens ordförande Håkan Wahlgren  
beskrev hur styrelsen resonerat i frågan, varvid mötet antog förslaget.    
Inför budgeten 2017 konstaterades att skillnaden är stor jämfört med motsvarande för 2016. En stor del berör  
de brådskande eljobben på varvet. Vidare om fiber till varvet och servicehuset, för att nyckelbrickornas  
funktion till servicehus och sjösättningsrampens bom skall förbättras. Samt för kommande behov. Ordförande 
förtydligade också kommande utgifter för bl.a. senvinterns kranarbete, domkrafter, servicehusets underhåll, 
belysning och tillsynsavgifter.  Därefter godkändes budgeten för 2017.
Maskinhallen kom sedan på tapeten. Styrelsen hade tagit fram de uppgifter som beslutades på årsmötet 2015, 
nämligen lånet på 1,3 miljoner som kommer att beviljas om kommunen går i borgen. 75000 kr. är betalt för 
bygglovet, som måste igångsättas senast i maj 2017. Om så ej sker, kan del av summan återbetalas. Att gjuta 
plintar kan inkluderas i ordet ”igångsättning” enligt Björn Pettersson. Så nu är allt klart för en fortsättning 
enligt beslutet från årsmötet 2015.
Val av styrelse och övriga funktionärer.
Håkan Wahlgren valdes om som ordförande för två år framåt. Lika länge har Kerstin Olsson fått förtroende 
som kassör. På sekreterarposten blev Ola Lejman återvald på ett år. 
Styrelseledamot Maria Klippmark valdes på ett år. Magnus Appelberg klev över till suppleantledet, tillsammans  
med nyvalde Johan Hagman*, från Alunda på ett år. Jan Persson, Mats Elfsberg och Björn Pettersson har ett 
års mandattid kvar i styrelsen. 
*)I december avsade sig Johan Hagman uppdraget. 
Till hamnchef på två år omvaldes Håkan Wahlgren. 
Varvsgruppen är oförändrad, Hans Juhlin som Varvsmästare. Samt Perra Sundberg, Lennart Herdin, Mats 
Elfsberg (kontaktperson till styrelsen), Jan Söderström, Kent Herdin, Torsten Molarin och Jan Öberg.
Nedanstående funktionärer valdes på ett år.
Lars Svensson fortsätter som miljöombud, medan det sker byte på ombudsposten för servicehuset.  Efter att ha  
följt servicehuset sedan det byggdes, lämnar nu Sune Fagerberg efter 10 år över jobbet till Maria Klippmark  
och Björn Pettersson. I det kombinerade Segel- och Ungdomssektionen valdes Anneli Häyrén till samman- 
kallande och kontaktperson. Motorbåtssektionen har varit vilande i många år - ingen skillnad nu. Veteranbåts- 
sektionen ansvaras av Teddy Sundberg.
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Klubbholmskommittén är sex till antal. Kontaktperson är Harri Torvi och i år valde man in ytterligare 
en person, Per Andersson. Redaktionskommittén sammankallas av Andres Haas med Maria Klippmark, 
Kerstin Olsson och Micke Park som medlemmar.
Då har vi kommit till revisorsvalet. Mötet hade en liten diskussion, med tanke på Skatteverkets framtida 
noggrannare kontroller. Vi kom fram till att kontakta en auktoriserad revisor, för hjälp med bokföringen. 
Sverre Svahnström valdes till ordinarie revisor. Dessutom beslöts att Sverre tillsammans med styrelsen skall 
eftersöka bästa lösningen för klubbens verksamhet. Håkan Wahlgren meddelade att även SBU:s jurist skall 
hjälpa oss i ärendet.
Valberedningen får sitta kvar. Alltså Catharina Alm som sammankallande, plus Rolf Arvidsson och Stefan 
Hjortshagen.
SSRS i Öregrund erhöll 3000 kr. Och därefter var det inga fler frågor att ta upp.
Därefter var det dags för prisutdelning i KM i segling. Segrande besättning var Simon Arnestrand, Ivan 
Loboda, William Wenngren och Axel Skagermark i en C55:a. Tom Almlöf kom tvåa och Magnus Appelberg 
trea.  Avtackningar skedde till Anneli Häyrén för hennes insatser, tidigare i styrelsen och nu med uppsvinget 
bland ungdomar och segelbåtar. Christer Herrgård lämnade sin post som revisor av klubbens bokföring efter 
16 år och avtackades. Även revisor Åke Mattsson, som ej var närvarande, tackades för sitt revisionsjobb i 
klubben. Sune fick ett stort tack och blommor för att ha servat servicehuset. Och till slut tackades Birgitta 
Stenbeck, för kontroll över alla våra 594 båtplatser. Även årsmötets sekretariat, ordförande och sekreterare 
erhöll en blomma.
Protokollet finns i sin helhet på hemsidan. Du kan även läsa det på kansliet, eller begära att få det hemsänt via e-post.
/Andres Haas
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Några ord från hamnansvarig
När jag skriver dessa rader så känns det väldigt långt till våren. Utanför fönstret ligger det 1 dm nysnö.
Båtmässan i Älvsjö brukar vara ett säkert vårtecken för oss båtägare. Vid besöket drömmer man sig bort  
en stund, tittar på alla välpolerade båtar, nya tillbehör och plötsligt finns så mycket oumbärligt.  
 
Vad har hänt och vad är på gång i sommar: 
- Fortsatt planering av maskinhall enligt årsmötesbeslut.
- Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader, se sid 2 och 19. 
- Elarbetena på varvsområdet är nu i stort sätt klara, slutbesiktning skall ske innan säsongen.
- Nya bryggplatsnummer i Mormorsviken på brygga A – F samt på brygga H.
- Servicehuset som under hösten tvättades, skall målas utvändigt.
- Planering av sidobrygga vid sjösättningsrampen. Fundament finns på plats sedan i höstas.
- Ny grill på berget före brygga F, samt planering för grill och bänkar på holmen vid den nya hamnen.
 
Allmänt:
Förra året tryckte jag lite extra på att medlemmar, som visste att de inte kan utnyttja sin båtplats fler än  
2 veckor under sommaren måste meddela detta till kansliet. Detta fungerade jättefint. Flera medlemmar i 
tillfälliga kön, fick nu möjlighet till sommarplatser - hela perioden eller under en kortare tid. Så gör vi i år 
också! Tänk även på att varje båtplats tillhör klubben och regleras av klubben. Du får alltså inte själv hyra 
ut din sommarplats. 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:
Återigen, det är absolut förbjudet att lägga till och lämna båten på platsen för Båtmajan! Ej heller att använda  
platsen för annat ändamål. 
Serviceplats, med vatten och el (vid lyktstolpen) finns utmed bryggdäcket mot sjösättningsrampen norr om brygga H.
 
Äger du jolle, mast eller båtvagn? 
Har du märkt dina saker med namn eller medlemsnummer? Om inte så är det hög tid! Alla jollar/master/
vagnar i mastskjulet eller jollestället eller på övrig plats på varvet, måste vara märkta med ägarens namn 
eller medlemsnummer. Detta måste vara gjort senast 31 maj 2017 ,annars flyttar klubben materialet till en 
gemensam uppsamlingsplats. Om du inte har möjlighet till ovanstående - meddela  kansliet. 
 
Klubbholmskommittén och styrelsen önskar att ni hör av er med förslag och synpunkter om vår klubbholme. 
Kom gärna med synpunkter om klubben/hamnen!
I övrigt vill jag hänvisa till vår hamnordning som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna eller på hemsidan.  
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 uppdatera dej via vår eminenta hemsida oregrundsbatklubb.se Kansliet (0173-31160) kan 
också ge dig information.
 
Till sist önskar jag er alla en skön & fin båtsommar 2017
Håkan Wahlgren  
Hamnchef  
0708-24 85 98 kansli 0173-311 60
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Båtar från 
Arronet

ATV från  
Can AmVattenskotrar från 

Sea Doo

arronet teknik ab   Varvsvägen 2, 742 43  Öregrund 
tel   +46 173 46 590   mail   butik@arronet.se 

se hemsidan för öppettider   www.arronet.se 

Båtmotorer från Honda Marine

Båttillbehör med  sortimentsgarantiBåtmotorer från 
Suzuki Marine

Ett besök hos oss lönar sig!

VARVSVÄGEN 2ÖREGRUND

MARINBUTIK OCH  

MÄRKESVERKSTAD

Båttrailer och  
släpvagnar

Vinterförvaring av båtar inomhus och utomhus!

Vattenskoterbryggor 
från EZ dock

Varvsvägen 2, Öregrund 
Tel: 0173 46 590 
www.arronet.se
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Vi upprepar förra årets succé! 
 
För mer information se vår sida 
på facebook: 
 

 Öppna varv Öregrund  
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Varvsinformation
Trailers på varvet
Ni som använder trailers för transport av båtar vid sjösättning vid vår ramp får inte lämna vagnen fastlåst 
i någon annans egendom. Båtvagnen skall lämnas så att den kan handflyttas av funktionärer, om så skulle 
behövas. Maximal tid för sådan parkering är 3 dygn. Anslag kommer att finnas vid sjösättningsrampen, samt 
i hamnordningen. Se även på hemsidan under fliken Varvet.
Båtvagnen
Din båtvagn skall vara märkt med ditt medlemsnummer. Och glöm inte att kontrollera din vagn inför sjö- 
sättningen. Den måste fungera inför sjösättningen. På hemsidan finns under Varvet, en flik med påminnelse- 
lista över det viktigaste.
Anmälan 
Kom också ihåg att anmäla till funktionären i traktorn (i första hand), när du anlänt inför sjö-/torrsättningen. 
Du skall göra det ungefär 2 timmar före din bokade tid. Båtägaren skall ha minst en egen medhjälpare vid 
sjösättningen.
Klubbvimpel
I samband med sjösättningen kommer vi i år att sälja klubbens vimplar.  
Betalning för vimpeln tas ut i samband med betalning av sjösättningen. 
Vi önskar alla en trevlig och rogivande sjövistelse.
Städning och slyröjning 
Vi skall städa på varvet den 14 juni med start klockan 18.00.Alla som känner sig 
manade är välkomna. Samma gäller förstås inför slyröjningen den 2 september kl 10.00 
Varvspersonalen

Sjösättningsdagar 2017
Instruktioner.
Pärm för bokning finns i ”Värmestugan” på varvet. Tiden 10 april – 29 maj,  
kan bokning ske direkt till kansliet på måndagar, mellan kl 18.30 – 19.00  
på tel. 0173-31160. Dock ej på måndagar som är röda. (17/4 och 1/5).  
För sjösättning den 5 april 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. 073-0537694. Endast då är 
telefonen i bruk. På onsdagar sjösätter vi endast båtar från vagn.  Kontrollera din kärra/vagn!

Dag Datum Klockan Varvspersonal/telefonnummer
Onsdag 05 april 10.00 – 15.00 Kent Herdin 0173-30292 070-6793283
Onsdag 19 april 17.00 – Lennart Herdin 0173-30633 070-3364811
Onsdag 03 maj 17.00 – Perra Sundberg 0173-30987 070-5618956
Lördag 13 maj 08.00 – Thorsten Molarin 0173-31109 070-6992236
Onsdag 17 maj 17.00 -  Mats Elfsberg 0174-71262 070-5883299
Lördag 20 maj 08.00 – Jan Söderström 026-72339 070-5819013
Onsdag 24 maj 17.00 – Jan Öberg 070-5559840
Onsdag 31 maj 15.00 – 19.00 Hans Juhlin Varvsmästare 0173-31239 070-5703677
Lördag 03 juni 08.00 – Varvstelefon  Endast sjösättningsdagar 073-0539674
Onsdag 07 juni 15.00 – 19.00 Kansliet 0173-31160
 
Den 7 juni är sista sjösättningsdagen för i år. Annan/separat tid, kan bokas i samråd med personalen under  
sjösättningsperioden. Separat lyft kostar 1000 kr.
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Torrsättningsdagar 2017
Pärm för bokning finns i ”Värmestugan” vid varvet.
Tiden 4 september – 2 oktober kan bokning ske direkt till exp. på måndagar,  
mellan kl 18.30 – 19.00 på tel. 0173-31160.
För upptagning den 18 oktober 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. 073-0537694.  
Endast då är telefonen i bruk.
På onsdagar torrsätter vi endast båtar på vagn. Kontrollera din/kärra/vagn enligt självkontrollen  
(se Hemsidan - Varvet).

Dag Datum Klockan
Lördag 09 september 08.00 -> 
Onsdag 13 september 15.00 – 18.00
Lördag 16 september 08.00 -> 
Onsdag 20 september 15.00 – 18.00
Lördag 23 september 08.00 ->
Lördag 30 september 08.00 -> 
Söndag 01 oktober 08.00 -> 
Lördag 07 oktober 08.00 -> 
Onsdag 18 oktober 10.00 – 15.00
 
 

Sjö- och torrsättningskranen
I trettiosex år har ÖBK haft kranen i bruk. Den tillverkades av Ek:s Mekaniska Verkstad och monterades upp 
under sommaren 1981. Till torrsättningarna på hösten slapp vi hyra in mobilkran. 
Kranen är egentligen en prototyp och klubben fick köpa den till reducerat pris. Manövreringen sköttes då med 
en manöverdosa kopplad med en kabel till kranen. Nu manövreras kranen med en radiostyrd fjärrkontroll. 
Maskineriet är i stort oförändrat sedan starten. En elektronisk vågfunktion har monterats på senare tid.
Men nu är det dags för en stor genomlysning av kranens stålkonstruktion och speciellt de underhållsfria glidytor  
av brons som finns på två ställen.
Som kuriosa i kransammanhanget, kan nämnas att turordningen från början var lite speciell (kan man tycka nu).  
Mellan 1981 och 2003 så anmälde man sig för kranlyft i vanlig ordning till kansliet. Men inget klockslag 
angavs. Bara dag. När dagen för lyft randades, så hängde kranpersonalen klockan 7.30 ut 30-tal numrerade 
köbrickor på en krok vid varvsboden, som då låg direkt till höger vid infarten på varvet. Då stod redan ett 
tiotal medlemmar på kö - sedan tidiga morgonen för att rycka åt sig ett lågt nummer.
Därefter blev det ett intensivt kontrollerande, om vilken båt som var på gång och när det skulle vara min tur.  
Man var ofta tvungen att gå till kranen och se vilken köbricka som var den senast upphängda.
Speciellt knepigt var det vid torrsättningarna. Då cirkulerade båtarna i sjön utanför kranen och funktionärerna 
pekade och ropade om vilken båt som var nästa att lyftas.
Nu fungerar det klart bättre och snart hoppas vi få igång det datastyrda anmälningsprogrammet.
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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, hösten 2017 

(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta 
priser)  

 
Nemas Problemas!  

 
Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25  
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Segel och ungdomssektionen 2017
Vi planerar en lika rolig säsong som förra årets. Det blir kvällssegling och KM och ungdomsaktiviteter. Alla 
intresserade är varmt välkomna att delta. Varför inte anmäla sig till nybörjarkurs i segling? Blir det tillräck-
ligt många anmälda så blir det kurs till sommaren. 
 

Följande aktiviteter anordnas av ÖBK
Kvällssegling: Onsdagar kl 19 med  
början den 17 maj. Vi kör triangelbana start 
i hamnen. Vi kör 1 varv vid svag vind och 
2  vid mer vind. Bana och SRS-tabeller  
är under utveckling och kommer på  
Facebookgruppen och hemsidan.
 
KM, lilla och stora: 
Den 16 september med samma upplägg  
som förra året. Lilla KM före lunch  
och de yngre d v s  upp till 11 år tävlar  
inte, utan deltar bara. Start kl 10.00. 
Stora KM startar med skepparmöte  
kl 12.00 efter lunch med korvgrillning 
och kaffe. Det kommer mer info på hem-
sidan och Facebookgruppen inför KM. 
Barn/Ungdomssegling: 
Från 19 maj på fredagskvällarna vid  
Katrinörarna kl. 18-19.30  (start vid  
skjulet) till den 17 juni. Våren avslutas  
med en halvdag segling. Start igen efter  
semestern. Kontakta Peter Loboda  
(peter.loboda@gmail.com) för mer in-
formation eller anmälan. 
Kollo: 
I år genomför vi kollot 12-13 augusti  
som vanligt från lunch på lördagen  
till kl 15.00 på söndagen. Om vädret medger blir det Glassrace efter lunch för deltagande barn  
och ungdomar. Publik välkomnas naturligtvis till Mormorsviken. För info och anmälan kontakta  
Anneli (anneli.hayren.weinestal@gmail.com).

Säsongen innehåller också följande moment
Båtveckan 
- Där vi kör kvällsseglingen som vanligt
- Prova på segling, som testades spontant förra året och som nu kan bli ett annonserat inslag
Vuxensegling: 
Sektionen undersöker möjligheterna att ge en nybörjarkurs för vuxna. Om intresse finns anordnas det  
någon helg under tidig säsong. Håll koll på hemsidan och Facebookgruppen för info. 
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Vårrustning av båtarna: 
Det börjar bli några båtar nu som används i sektionen och de måste skötas om. Den 7 maj kl 10.00 gör vi det 
och den intresserade kan komma till mastskjulet vid Katrinörarna och få en uppgift. 
Båtköp: 
Årsmötet svarade ja på att köpa en båt att använda både i säsongens ungdomssegling och för att kunna 
delta i JSM 2017. Handpenningen är lagd på en RS Feva, 2010 med helt nytt segelställ plus ett begagnat.  
Pris 42 123 kr. Båten finns i Lysekil och ska hämtas därifrån till säsongsstarten. 

Arrangemang som inte ÖBK eller sektionen arrangerar men som man kan delta i individuellt
Gräsö runt: 
Ett nätverk kommer att anordna större seglingar däribland Gräsö runt, Tulka regattan och Åland Sea Race. 
Gräsö runt genomförs den 30/juni (skepparmöte kl 17.30) och följs av Åland Sea Race den 2 juli. 
Info på nätverkets Facebookgrupperna ”Gräsö runt segling” och ”Åland Sea Race 2017” För info och anmälan  
kontakta Niklassjulander@gmail.com 
JSM: 
Klubben tävlar (mest sannolikt) med en båt. Det pågår i fem dagar. Vi får se vilka av de aktiva ungdomarna 
i klubben som tävlar för klubben. 

För sektionen
Anneli Häyrén
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Service	-		Repara,oner	–	Webbshop	-	Sjömack	

DEFA	MARINSORTIMENT	

VÄLKOMMEN	TILL	
ÖREGRUNDS	BÅTVARV	

Fyrskeppsvägen	37.	Tel	0173-30423	
E-post	info@oregrundsbatvarv.se	
Hemsida	www.oregrundsbatvarv.se	
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Rätta svar och resultat av tipstävlingen i Ventilen nr 2 – 2016
Vi hade en tipstävling i förra numret av Ventilen. Den innehöll 12 frågor, varav en fråga inte hade något rätt 
svarsalternativ – och ströks.  Maximalt kunde man alltså erhålla 11 rätt. 
Bara 5 medlemmar lämnade in svar på tävlingen.
Första pris gick till Sune Fagerberg, som svarade rätt på samtliga 11 frågor. Stort GRATTIS! 
Sune har fått en akvarell målad av Jörgen Carlsson.
Andra pris lottades mellan de tre som hade 8 rätt. GRATTIS till Yvonne Lind som får skärgårdsboken.
 
Här är de rätta svaren och kommentarer. 
 
Fråga 1 Svar 1.  ÖBK bildades 1948. 

Fråga 2  Svar X.  C-O Jansson var ordförande mellan 1962-1977, 16 år i följd. 

Fråga 3  Svar -  första numret av Ventilen kom ut 1985. Inga rätta svar fanns bland svarsalternativen.  
  (Frågan stryks). 

Fråga 4 Svar 2.  Servicehuset invigdes 2006. 

Fråga 5  Svar 2.  Hjärtstartaren finns vid servicehuset.

Fråga 6  Svar 1.  En ”distans”, är ett okänt avstånd mellan två punkter. Omöjligt att veta hur långt alltså!  
  En distansminut däremot, är lika med en nautisk mil, en sjömil eller ungefär 1852 meter. 

Fråga 7  Svar X.  Det är USA:s försvarsdepartement, som ansvarar för GPS satelliterna.

Fråga 8 Svar 1.  ÖBK tillhör RBF (Roslagens Båtförbund).
  SSRS är en momsbefriad ideell organisation. 

Fråga 9 Svar X.  Båtens sanna kurs kan förkortas KÖG, Kurs Över Grund. 

Fråga 10 Svar 2.  Uttrycket ”Blås upp ballongen” är ingen känd nomenklatur bland sjötermerna.

Fråga 11 Svar X.  Sveriges territorialgräns är 12 sjömil.

Fråga 12 Svar 1.  VHF (Very High Frequency) är ett frekvensområde, samt benämning av en kommunika-  
  tionsradio med möjlighet till talförbindelse båt – båt, båt - landstation, båt - telefon-  
  nätet och båt – JRCC (Sjöräddningscentral).
 
Resultat
1 Sune Fagerberg 11 R (Tavla)
2 Yvonne Lind  8 R (Bok)
 Kent Petterson 8 R
 Jan Boberg  8 R
3 Tommy Matsson 7 R

Redaktionskommittén
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Klubbholmen
Det är 32 år sedan vi fick vår första klubbholme. Det var på en liten ö väster om Tögen, som vi 1970 fick 
arrendera gratis av Uno Mattsson – ”Uno på Ersholmen”.
Nu har vi vår klubbholme sedan 1985 på Lilla Moören. Flitiga medlemmar har under åren byggt trädäck med 
bänkar och bord, torrtoa med ved- och verkstadsförråd, flytbryggor och bryggdäck, en liten sandstrand och så 
bastun 2009. I år kommer vi att annonsera eventuellt kommande arbeten via vår arbetspliktlista på hemsidan.
Klubbholmens kontaktperson är Harri Torvi 070-565 43 36. Mer om Klubbholmen finns att läsa på hemsidan: 
oregrundsbatklubb.se

Arbetsplikten
Klubben har sedan många år i stadgarna inskrivet om minst 4 timmar/år arbetsplikt för medlemmarna.  
I år kommer vi att kalla till arbetspliktsjobben via hemsidan och SMS. Möjligtvis även via e-post.  
Påminnelser läggs även ut på ÖBK:s Facebook,  (facebook.com/oregrundsbatklubb). På hemsidan  
(oregrundsbatklubb.se) lägger styrelsen fortlöpande in  
de uppgifter som kommer in. Efterhand, när tiden för  
åtgärden närmar sig, läggs även tiden och ansvariga ut. 
Om vi ställer upp mangrant kan de flesta uppgifter  
kanske lösas under året.
Som synes så har Bryggbasarna en viktig uppgift.  
Dels som kontaktperson till de som har sin båtplats vid 
respektive brygga. Samt även unisont att se till att respek-
tive brygga fungerar som förväntat.  
Huvudman och kontakperson för arbetsplikten  
är Björn Pettersson. 
E-post: bjorn.c.pettersson@bredband.net 
Tel 073-337 23 62.



Tidningsproduktion: Redaktionskommittén – ÖBK och Tierps Tryckeri AB . Tryckt hos Tierps Tryckeri AB 
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För plast- & träbåtar 
FABI One  0,75 Lit. 207:- 
FABI One   2,5  Lit. 515:- 
CRUISER One 0,75 Lit. 277:- 
CRUISER One  2,5  Lit. 619:- 

För aluminiumbåten 
TRILUX  0,75 Lit. 304:- 
TRILUX   2,5  Lit. 819:-        Båttillbehör 

Välkomna till ÖREGRUNDS JÄRN & FÄRG AB 
Rådhusgatan 17 – mitt emot Systemet!  Tel.0173-30048 
                                pernilla.oregrundsjarn@telia.com 


