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Ordföranden...

Miljö

Känns som om det inte är så mycket nytt att rapportera, de stora arbetsuppgifterna maler vidare.

Miljötillsynen på KAT i höstas har fått till följd att vi upprättar en enkel ’Miljöpolicy’. Det är viktigt att vi alla hanterar
avfall och färgrester på bästa möjliga sätt. Färgrester ska samlas upp och lämnas som farligt avfall.

Hamnutbyggnaden

Stadgarna

Nu är vi klara över hur Etapp 1 ska se ut. Vi har stångats lite med samhällsbyggnadsnämnden och nu fått bygglov, strandskydd etc beviljat. Bryggorna A, B och
C följer i princip detaljplanen med undantag för att brygga A flyttats lite. Vi har
också fått med den ytterligare något längre brygga 8 i lovet, det visade sig att
den stora kassunen ytterst på brygga 8 bara var en ’temporär placering’ i väntan
på utbyggnad enligt detaljplan så den hade i värsta fall måst flyttas till läge inom
detaljplanens anvisade bryggområden vilket skulle betytt att vi fått en väldigt
oskyddad hamnbassäng vid kran/mastkran.
Vi ville också bygga ut brygga 5 med ett par pontoner, det skulle ha givit en
effektiv hamn, men där tog det stopp på grund av den ligger inom gamla detaljplanen.
Vi kommer sannolikt inte att kunna få avgiftsbefrielse från bygglovsavgift mm
så vi får försöka hantera nästa etapp inklusive kompletteringar av gamla bryggor
i ett svep eftersom vi inte kan hatta med små etapper. Den dagen den sorgen.
Vi har dock (som sades på årsmötet) med bygglovsavgiften i budgeten för Etapp
1 eftersom vi inte kände oss helt säkra på att vi skulle slippa den, det var ju som
känt lite olika bud om det.

Arbetsplikten

Nu finns förslag på en ny uppläggning av arbetsplikten där vi ska komma till ett
bättre utnyttjande av medlemmarnas olika kompetenser.
KAT Etapp 1 kommer att innebära en ordentlig kraftsamling i mars-april månad för att bygga landfästen så se till att ni håller ögon och öron öppna och håller
er beredda att, trots period med vårrustning, ställa upp och jobba några pass. Vi
har inte råd att leja bort de jobben.

Jobbet med att se över stadgarna pågår.

Vision 5 år

Det blev lite för mycket med KAT utbyggnaden för att vi skulle orka med den i sin helhet i vinter. Se de härliga
planerna från seglingssektionen med bland annat matchrace på badortsdagarna i samarbete med SKB.
Återstart av motorbåtssektionen, arbete pågår...

Samgåendet SBU-SSF

Intet nytt. Vi är många som är lite undrande över vad vi egentligen ska ta ställning till.
Tills vidare har vi tagit ställning för att arbetet inte skulle avbrytas helt i höstas.
...men det blev ändå en hel del att skriva om...
Nu kan man snart hissa nya segel på gamla båten, det ni!			

Motorbåtssektionen
har vaknat till liv?
Hej, Andres Haas heter jag och har varit
medlem i klubben sedan 1980. Jag har
fått en fråga om att pånyttstarta klubbens
Motorbåtssektion.
För det behövs några medlemmar till.

Befintliga bryggor KAT

På årsmötet deklarerade jag en målsättning
att köra igång navigationstävlingarna igen,
senast var det 19 år sedan - 1994.

Belysningen KAT

Min idé är en annorlunda typ – mer likt
landsvägens familjerally, som var populära
på 1970-80 talen. Är du intresserad att hjälpa
till med uppstarten av sektionen på nytt, ring
eller e-posta mej. 070-5126370 eller
andres@hotmail.se

I samband med entreprenaden för Etapp 1 kommer vi att köpa in ett antal
elstolpar för att höja standard och säkerhetsnivå i ’Mormorsviken’. Exempelvis så
ska samtliga eluttag framåt sommaren vara försedda med lokala jordfelsbrytare.

Blev en kostsam affär. Det var stora akuta behov i gamla slitna anläggningar som
knappast gick att beskriva och handla upp i konkurrens. Därmed inte sagt att vi
inte fick betala för mycket. Totalt en bra bit över 100’ kr.

Spolvattenreningen

Klubben söker
IT-ansvarig

Nu har vi analysresultat från höstens drift klara. Mycket bra resultat. Till sommaren ska vi snygga till anläggningen, den är ju delvis provisorisk. Slangar byts till rör,
riktiga lock på filtren mm.

Klubbholmen

Återstår att i efterhand söka bygglov för det som redan finns och möjligen någon
liten komplettering av det stora hålet i bryggdäcket som är en säkerhetsrisk.
Tyvärr så lär bygglovet även där bli ganska så kostsamt. Vi får se hur vi kan
hantera det.

Kåre Lagerquist

Andres Haas

Är du IT-kunnig, bor i Öregrundstrakten och
har lust att vid vårt behov, hjälpa till med olika
dataprogram/problem.
Hör av dej till valberedningen Andres Haas
070-512 63 70 eller andres@hotmail.se
3

Kat hamnutbyggnad etapp 1 –
så här blir det!
Vi har nu klart med strandskydd, bygglov,
anmälan om vattenverksamhet, banklån etc.
Vi utgår från att vi får klart med kommunal
borgen för lånet under april månad.
Nya bryggorna och den stora kassunen som
flyttas från brygga 8 till brygga 5 ska läggas ut av
totalentreprenören i månadsskiftet april-maj, lite
beroende på vädret.
Den stora gamla kassunen som nu är ytterdel
på brygga 8 kommer alltså att flyttas till brygga
C där den gör mest nytta som vågbrytare. Den
kassunen har visat sig vara utlagd temporärt, det
fanns alltså inget riktigt lov att ha den vid brygga
8. I bygglovet har vi dock, trots att det inte var
med i detaljplanen, fått tillstånd att lägga två nya
pontoner på brygga 8, den blir alltså nästan 15 m
längre än idag.
Vi ansökte också om lov att få förlänga brygga
5 med två pontoner vilket skulle givit möjlighet
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till ytterligare ca 25 båtplatser men det fick vi inte
på grund av att den bryggan ligger inom gamla
detaljplanen. Vi återkommer med den om och när
behov uppstår. En förlängning av brygga 5 skulle
ge en väl disponerad och skyddad hamn.
Som ni ser så finns en ny brygga mellan BåtMajabryggan och landfästet brygga 8. Den har vi alltså
med i lovet men den ingår inte i entreprenaden
utan den bygger vi själva när vi vill. Den blir en bra
utökning av serviceplatser vid BåtMaja och mast-/
båtkran. Och den snyggar till strandlinjen.
Vi måste nu hjälpas åt, så många som möjligt, att
ordna med landfästen, el och vatten.
Håkan W skriver om det på annan plats i Ventilen.
Vi startar det jobbet med en genomgång där vi
fördelar arbetsuppgifterna på lämpliga grupper.
					Kåre L
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Kansli aktuellt
Tag, dvs nyckel till servicehuset på Katrinörarna
kan alla medlemmar lösa ut på klubbexpeditionen
mot en depositionsavgift på 50:- . Ska du gå vakt
på Katrinörarna så behöver du en tag.
Sjösättning/Upptagning antecknar du dig
för på varvet, gamla vaktlokalen eller ringer
klubbexpeditionen på måndag kvällar 22/4-3/6
samt 2/9-30/9 kl. 18.30-19.00 då en styrelsemedlem tar emot ert samtal.
Om en båtplatsinnehavare av någon anledning
inte sjösätter sin båt ska denne meddela kansliet
detta och klubben hyr ut båtplatsen tillfälligt

under säsongen. Båtplatsinnehavaren får inte
själv hyra ut platsen.
Meddela kansliet i god tid uppsägning av
varvsplats och båtplats.
Har byggt på ett gediget mail register till Er
medlemmar, men saknar fortfarande många mail
adresser. Om du inte fått ett mail från ÖBK det
senaste halvåret så har vi troligen inte din adress.
Meddela den till kansliet obk@oregrund.nu
Hälsningar
Cicki

Nya valberedningen...
Kerstin Olsson, kassör. Fritidsboende i skärgården med ett stort engagemang
för en levande skärgård och med lång erfarenhet av föreningsliv. Bor i Alunda
och arbetar i Uppsala.
Håkan Wahlgren, hamnansvarig och adjungerad i styrelsen. Uppvuxen i
Öregrund och med ett mångårigt engagemang i ÖBK. En viktig drivkraft är
möjligheten att tillsammans med andra förvalta och utveckla ÖBK.
Andres Haas, valberedning 2013. Pensionär och numera bosatt i Öregrund.
Intresserad av motorsport och sjöliv och med ett långt engagemang i ÖBK.
Bland annat som webbansvarig perioden 2007–2011.
Anna Maria Andersson, valberedning 2013. Med 17 år på ÖBK:s expedition
är Ann Mari ett känt ansikte för många och en person som är väl insatt i ÖBK:s
verksamhet.
Ole Sass, valberedning 2013. En segelentusiast som tidigare varit aktiv i ÖBK:s
seglingssektion och då var en av initiativtagarna till Gräsö runt. Har korsat
Atlanten fem gånger i segelbåt.
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Revision av
ÖBK:s stadgar
Årsmötet 2012 tillsatte en arbetsgrupp för att
se över och uppdatera ÖBK:s stadgar. Gruppen
består av Ulf Borgvald, Sverre B Svahnström
och Anders Bäckström. Arbetsgruppens förslag
till revision av nuvarande stadgar är att klubben
anpassar dessa till de ramstadgar som utarbetats
och föreslås av Svenska Båtunionen (SBU).
Arbetsgruppens förslag kommer att behandlas
av ÖBK:s styrelse under våren så att det finns
ett färdigt förslag som kommer att presenteras i
Ventilen 2 i höst, Detta kommer sedan tas upp
vid årsmötet 2013.
Nuvarande stadgar innebär att vid förslag till
ändring gäller: § 18: Styrelsen äger rätt att
föreslå stadgeändring. Medlem äger även rätt att
skriftligen föreslå ändring. Sådan skrivelse ställs
till styrelsen, som framlägger förslaget jämte
yttrande vid sammankallat möte. Årsmötet
eller två på varandra följande allmänna möten
äger rätt att företa stadgeändring om 2/3 av de
närvarande medlemmarna ena sig därom.
Ett frågetecken, och möjligen utropstecken,
kan frågan om hur diskussionen om en
sammanslagning av SBU och Svenska
seglarförbundet (SSF) kommer att påverka
klubbens framtid och hur detta påverkar SBU:s
förslag till ramstadgar. Arbetsgruppen och
styrelsen kommer att ta hänsyn till eventuella
justeringar till detta och hur förslagen ligger
i linje med hur styrelsen ser ÖBK:s framtida
utveckling. Förhoppningen är att beslut om
eventuell sammanslagning fattas vid kommande
Båtriksdag under våren (dock efter Ventilen 1:s
pressläggning). Nuvarande förslag till SBU:s
ramstadgar kan man hitta på http://www.
batunionen.com/Dokument/.
För styrelsen /Magnus A

Arbetsplikt
Det finns ett behov av att klubbens arbetsplikt
ses över. Styrelsen har därför utsett en mindre
arbetsgrupp bestående av Kim Sundberg
och Magnus Appelberg att föreslå hur ÖBK:s
arbetsplikt kan organiseras. Liksom för de flesta
andra båtklubbar är arbetsplikten ibland svår att
hantera, medlemmarna har i allmänhet ett stort
intresse för sjön och sina båtar, men kan tycka att
det är svårt att avsätta tid till det gemensamma
arbetet inom klubben. Detta arbete är nödvändigt
för att få en ideell organisation att fungera. Enligt
nuvarande stadgar gäller:
§ 16 Arbetslikt: Klubben äger rätt att av respektive
båt-/varvsplatsinnehvara utkräva 4 timmars
arbetsuttag per år. Uteblir någon utsedd för
detta har klubben rätt att utkräva en avgift som
motsvarar avgiften som för utebliven vakt.
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som
innebär att det kommer att finnas några fasta
arbetsdagar om året som alla kan delta i.
Det kommer också att finnas möjligheter att
rapportera in till kansliet via ÖBK:s hemsida
vad man kan bidra med till klubbens arbete, när,
och med vad, för de som inte kan delta vid dessa
dagar. Sedan är det upp till ansvariga sektionsoch arbetsledare att kalla in lämplig kompetens
vid behov för att få klubbens gemensamma arbete
utfört. Har man inte möjligheter att använda
hemsidan kommer det finnas möjlighet att
komma in med sina uppgifter direkt till kansliet.
Styrelsen tror att detta kan vara ett praktiskt
sätt att få så många medlemmar som möjligt att
bidra till klubbens gemensamma utveckling. Det
är många medlemmar som inte bor på orten,
eller i närheten av Öregrund, men vi skall alla
ges möjlighet att bidra till att ÖBK utvecklas till
en ännu bättre båtklubb. Utebliven arbetsplikt
kommer att som tidigare innebära sanktioner.
Under våren kommer ett färdigt förslag att tas
fram.
För styrelsen/ Magnus A och Kim S
11

Lördagar & Söndagar start 08:00, Onsdagar start 17:00 (endast båtar med vagn)

2013-06-08 Är sista iläggningsdagen för året. Man kan boka andra tider i samråd med personalen
under iläggningsperioden, kallas separata lyft a´500sek/lyft.
Kent Herdin
0173-30292, 0706-793283.
Lennart Herdin		
0173-30633, 0703-364811.
Perra Sundberg		
0173-30987, 0705-618956.
Torsten Molarin		
0173-31109, 0706-992236.
Mats Elfsberg		
0174-71262, 0705-883299.
Jan Söderström		
026-72339, 0705-819013.
Jan Öberg			
026-72026, 0705-559840
Hans Juhlin (Varvsansvarig)
0173-31239, 0705-703677
Varvstelefon		 0730-539674
Exp.			0173-311 60
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Lördagar & Söndagar start 08:00, Onsdagar start 17:00 (endast båtar med vagn)

2013-10-23 Är sista upptagningsdagen för året. Man kan boka andra tider i samråd med
personalen under iläggningsperioden, kallas separata lyft a´500sek/lyft.
Varvspersonal – se sid 12.

Nytt sopkärl placeras på gaveln av varvsgubbarnas hus.
Rensning av sly på varvet Onsdagen 21/8 KL 18:00.
Städning av varvet Onsdagen 12/6 KL 18:00.
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SKB Match Race Cup den 9/8 -13
I Öregrund
Öregrunds Båtklubb inbjuder tillsammans
med SKB till en företagskappsegling i direkt
anslutning till Öregrunds hamn. Kappseglingen
är öppen för alla företag som är verksamma
området. Vi har redan nu anmälda från SKB, ÅF,
SLU och hoppas på att fler antar utmaningen.
Seglingen kommer att genomföras i likadana
båtar av typen C55 och seglas enligt ett Match
Race förfarande med 3 st båtar där ett företag/
besättning koras till vinnare.
Tanken är att få ett startfält på 12 besättningar/
företag och beroende på förkunskaper och
erfarenhet av segling/kappsegling kommer stöd
av från arrangören att kunna erbjudas. Lämpligt
antal i varje lag är 2-3 personer. För att kunna
genomföra seglingarna i tid räknar vi med
första start 12.30, samling och skepparmöte
12.00 i anslutning till ÖBK:s klubblokal. Båtarna

kommer att vara tillgängliga för provsegling före
skepparmötet.
Prisutdelning sker ca 30 minuter efter vinnande
båt gått i mål och hålls på Strandhotellets veranda.
Efter prisutdelning erbjuder Standhotellet mat
och dryck till en rimlig peng.
Anmälan med kontaktuppgifter görs senast
1/7 till Segelbåtssektionen i Öregrunds Båtklubb
torbjorn.weinestal@afconsult.com förfrågningar
kan göras till samma mailadress eller 0722074492.
Tänk på först till kvarn upp till 12 besättningar
gäller.
Startavgift uppgår till 3000 SEK per besättning
och sätts in på Öregrunds Båtklubbs BG 4489522 senast den 1/7. Anmälningslista kommer
att uppdateras löpande på Öregrunds Båtklubbs
hemsida www.oregrundsbatklubb.se

Kvällsseglingar 2013

I år kommer vi att köra kvällseglingar i en
liten annan form med tre stycken likadana
båtar av typen C55, dels klubbens egen och
dels två inhyrda båtar. Exakt hur seglingarna
utformas återkommer vi om senare på
hemsidan men det lutar åt korta seglingar i
Cupform. Vi har dock fastställt datum enligt
följande, 22/5, 29/5, 5/6, 14/8, 21/8 och 28/8.
Vi räknar med start ca 18.00.

Klubbmästerskap

2013 års klubbmästerskap i segling hålls
den 7 september och seglar enligt SRS (LYS)
med våra egna privata båtar. Möjlighet finns
att hyra in klubben C55 om man så önskar.
Preliminärt första start ca 10.00, håll utkik
efter detaljer på hemsidan.
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Provapåsegling med C55

15/5 18.00 Håkan har material till Ventilen.

För nyttjare av C55:an

Handhavandegenomgång och ”certifiering” .
15/5 innan provapåsegling 17.30 och den 6/5
18.00.

SKB Match Race Cup den 9/8
Se separat inbjudan...

På hemsidan behövs

Bokningsschema för C55:an som kan
uppdateras.
Hanteringsregler för C55:an.
En kalender (för hela ÖBK ?)
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Seglarkollo på Katrinörarna i sommar
Helgen 8-9 juni bjuder ÖBK på seglarkollo vid
Katrinörarna. Upp till ett 20-tal seglingssugna
barn och ungdomar kan då få chansen att lära
sig mer om segling, både i teorin och praktiken.
Lägerdeltagarna kommer att få disponera
tre C55-jollar och två optimistjollar. Håkan
Pettersson och Torbjörn Weinestål kommer

som seglingsledare att dela med sig av sina
kunskaper om segling och seglingstävlingar. Två
hjälpinstruktörer, Dan och Alma Sandqvist, finns
också med som stöd för deltagarna.
Lägret startar klockan 10 på lördagsmorgonen
och fortsätter till söndag eftermiddag, med
övernattning i klubbhuset.

Sommarens seglarkollo i Katrinörarna ger chans att lära mer om jollesegling.
©Aleksandar Andjic | Dreamstime.com

Kollot avslutas med ett seglingsrace på en kort tävlingsbana.
©Elena Elisseeva | Mostphotos
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– Vi ska segla, men också ha det mysigt
tillsammans, säger Anneli HeyrénWeinestål
som tagit på sig ansvaret som kolloledare på
landbacken.
Hon utlovar korvgrillning och tipspromenad
på lördagskvällen. Lägret avslutas med ett
seglingsrace, anpassat till kolldeltagarnas
kunskapsnivå.
– Vi kommer att hålla till runt hamnområdet
även med tävlingsmomentet, säger Anneli.
De som vill vara med på kollot måste vara

simkunniga och klara av att sova i sovsäck på
golvet i klubbhuset. Var och en tar med sig sin
egen sovutrustning och flytväst, i övrigt står ÖBK
för alla arrangemang och kostnader.
Frågor och anmälan till Anneli på tel 0727134333 eller mail anneli.hayren.weinestal@
gmail.com. Sista dag för anmälan är den 15 maj
2013.
Ytterligare information kommer också att
läggas ut på ÖBK:s hemsida.
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Klubbholmskommittén laddar vidare
Vi planerarar traditionsenligt midsommar-firande och kräftknytis, och vi har bytt ut väderansvariga
till denna säsong!
Vi har fått hjälp med ved till bastun och den ska nu fraktas ut till holmen.
Det är i skrivande stund osäkert om det kan bli någon vinterarbetsdag innan våren kommer.
Bastun ska få sig lite vårputs och vi meddelar på hemsidan när den öppnas för säsongen igen.
Staffan • Jörgen • Johan • Roland • Hari

Vi ses på holmen...
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FÖRENINGSBREV

Båtfärger
för din båt

Kom in och kolla alla
Internationals båtfärger –
aktuella priser mm.
Öregrunds största och mest välsorterade varuhus i järn, färg/tapet, el, husgeråd,
båttillbehör, prydnadssaker, sport & fiske samt mycket mera...
Välkommen in till Björn, Pernilla & Tommy!

Öregrunds Järn & Färg AB
Rådhusgatan 17 • Mitt emot Systemet!
0173-300 48 eller 0173-301 13

Tidningsproduktion: Snits & design, samt redaktionskommittén - ÖBK APRIL 2013. Tryckt på Tierps Tryckeri AB.

