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Ordförande har ordet
Dags att summera säsongen 2019! 
Sommaren blev väl så där! Men vi står snart inför en ny säsong, så det är bara att släppa 
det som varit och blicka fram mot 2020 med vad allt det nu innebär. Vill sända ett stort 
tack till Cicki för ditt mångåriga utmärkta arbete på vårt kansli. Lycka till med nya upp-
drag! Passar även på att önska vår nya kanslist Monica Ek varmt välkommen till oss!    
 Vad har hänt i sommar: Vår maskinhall är nu i princip klar utvändigt. Nu har vi vintern 
på oss att färdigställa allt invändigt arbete mm Läs mer om projektet inne i tidningen.
Upprustningen av våra anläggningar har nu kommit långt och fiber är på ingång till 
Katrinörarna.
På vår fina Klubbholme står närmast på tur att byta ut en uttjänt brygga. Nu behöver 
vi alla hjälpas åt att hålla det gemensamma i gott skick! Håll koll på vår hemsida där 
vi kontinuerligt lägger ut kommande arbetsuppgifter eller slå en signal till kansliet för 
att få information. För att vi ska kunna ta emot flera båtar på varvet har mera markyta 
frilagts. 
Tack ni alla som oförtröttligt lagt ner tid och arbete i klubben!
Regionalt skärgårdssamarbete: Projektet Regionalt skärgårdssamarbete som påbör-
jades 2013 mellan Roslagens, Gästriklands och Hälsinglands Båtförbund samt alla 
kustkommunerna från Östhammar till Nordanstig, länsstyrelser, regioner m.fl. går nu 
in i en ny fas. Vi ska försöka få till en förvaltnings- och driftorganisation som leds av 
kommunerna. Syftet med samarbetet är som tidigare att förbättra förutsättningarna för 
båtliv, båtturism och lokalt näringsliv i kustområdet. Alla intressenter träffades i Gävle 
den 3 oktober. Arbetet med att ta fram en hamn- och farledsbeskrivning går framåt. 
Ett avtal är nu skrivet med Skagerrak Forlag AS att i samarbete med Hydrographica 
och Roslagens, Gästriklands, Hälsinglands och Västernorrlands Båtförbund ta fram 
Hamnguiden 10, Arholma – Höga Kusten. Vi har fått stöd i projektet av SBU, Saltsjön 
– Mälarens Båtförbund och preliminärt samtliga kustkommuner från Östhammar till 
Örnsköldsvik samt Höga Kusten destination AB. Boken som är en fortsättning på Ar-
holma – Landsort beräknas vara klar tillsammans med en digital utgåva senast under 
första kvartalet 2023. 
Håll koll på RBFs hemsida www.rbf.se där intressant information finns från vårt för-
bund. 
Miljö: Ännu mera och högre krav avseende miljöregler kommer att ställas från våra 
myndigheter. Vi återkommer med mer detaljerad information när vi vet vilka regler 
som kommer att påverka oss. Kontakta Lars Svensson (ÖBKs miljöskyddsombud) om 
du känner dig osäker om vilka regler som gäller. På vår hemsida kan du ta del av vår 
miljöpolicy 
Dags att se framåt 2020! Nu ser vi fram mot invigningen av vår fina maskinhall som 
planeras äga rum under försommaren 2020. 
Hör gärna av er med synpunkter och önskemål till styrelsen i stort som smått.
Utan en sund debatt blir det ingen utveckling. Låt oss fortsätta att värna denna anda 
och slå vakt om ÖBKs tradition, frihetskänsla och gemenskap.
Var informerad om vad som är på gång i klubben håll koll på vår hemsida oregrunds-
batklubb.se

 

Tänk också på att vara medlem i Sjöräddningssällskapet! RS Öregrund är en av Sjör-
äddningssällskapets lokala räddningsstationer. När larmet går lämnar de frivilliga 
sjöräddarna kaj inom 15 minuter, dygnet runt, året om.
Om än lite tidigt men snart är 2019 till ända och det är tid att få önska alla våra med-
lemmar en riktig God Jul och ett Gott Nytt 2020! 
Håkan Wahlgren, Ordförande ÖBK
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NY KANSLIST

Vi vill hälsa vår nya kans-
list MONICA EK välkom-
men till ÖBK.
Moncia som bor i Gimo, har tidi-
gare jobbat inom olika serviceyr-
ken, bl.a.på Televerket, flygbolag 
och Läkemedelsverket.
På fritiden sköter hon om huset 
och sommarstugan samt tar en fis-
ketur emellanåt.
Monica delar sitt arbete på båt-
klubben med en tjänst på ett LSS 
boende i Östhammar.

ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer

ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer - sponsorer
ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer
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Öregrunds Båtklubb kallar till årsmöte
Lördag den 23 november 2019 kl. 13.00 

 i Societetshuset, Sjötullsgatan 3, Öregrund.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
ÖBK bjuder på fika.

Ingen anmälan.
Varmt välkommen!

Styrelsen

Årsmöte 2019-11-23 – Öregrunds Båtklubb
Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet är behörigen utlyst
5. Fastställande av dagordning
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Föredragning av styrelsens verksamhets- och 

förvaltningsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner och styrelsens utlåtande
11. Maskinhall
12. Avgifter
13. Arvoden
14. Bidrag till Sjöräddningssällskapets räddnings-

station i Öregrund
15. Budget för det nya verksamhetsåret
16. Val av styrelse och övriga funktionärer
 a. Val av sekreterare/2 år
 b. Val av tre ordinarie styrelseledamöter/2 år
 c. Val av 2 styrelsesuppleanter/1 år
17. Val av funktionärer/1 år
 a. Val av varvsgrupp
 b. Val av miljöombud
 c. Val av ombud för servicehuset
 d. Val av ungdomssektion
 e. Val av segelsektion
 f. Val av motorbåtsektion
 g. Val av veteranbåtssektion
 h. Val av klubbholmskommitté
 i. Val av redaktionskommitté

18. Val av revisorer
 a. Val av revisorssuppleant/1 år
19. Val av valberedning
 a. Val av valberedning och sammankallande
 b. Val av suppleant valberedningen
20. Övriga frågor 
21. Prisutdelning
22. Avtackning
23. Avslutning

TIPSA VALBEREDNINGEN
Om ÖBK skall fungera bra både idag och i 
framtiden måste alla medlemmar hjälpas åt 
såväl med arbetsplikten som med uppdrag i 
styrelsen och övriga funktionärsuppdrag. Inför 
kommande årsmöte saknar valberedningen 
bl.a. förslag till styrelsesuppleanter samt per-
soner till nästa års ledamöter i valberedningen. 
Men vi tar gärna emot tips på personer som har 
något att bidra med inom alla områden som 
berör vår fina båtklubb. Som andra båtklubbar 
har vi manlig dominans bland våra förtroende-
poster något vi gärna ser en ändring på likväl 
att vi får en geografisk representation som väl 
representerar våra medlemmar. Vi blir säkert 
fler på kommande årsmöte om vi i valbered-
ningen har ett komplett förslag att förelägga 
stämman så hör av er till
Rolf Arvidsson
sammankallande
Valberedningen tel 070-6498706.
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Service - Reparationer – Webbshop – Sjömack - Vinterförvaring 

VÄLKOMMEN TILL
ÖREGRUNDS BÅTVARV

Fyrskeppsvägen 37. Tel 0173-30423
info@oregrundsbatvarv.se
www.oregrundsbatvarv.se
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Hamnansvarig har ordet
Så här års går väl dom flesta av oss och ser till sin båt på varvet, som är väl omvårdad för att klara vintern med 
snö och kyla.
Tänk på följande: Båtförsäkringen ersätter normalt inte skador som orsakats av is, snö, frost eller mögel. Därför 
är det mycket viktigt att vinterförvaringen ordnas på ett riktigt sätt, så att avtäckningen i vår blir utan några 
obehagliga överraskningar.
Glöm inte att regelbundet besöka din båt under vintervilan, mycket kan ha hänt sen sist!
Vad har hänt 2019 och vad är på gång:
– Brygga C har fått nya landförankringar.
– På Sunnanö har flera platser fått nya bojar. 
– Nya bryggförankringar har delvis genomförts på Klubbholmen.
– Nästa år återupptar vi arbetet med flera bryggförankringar.
– En ny underhållsplan för alla våra hamnar är under framtagande.
– Ett nytt fint sophus har uppförts vid Mormorsviken.
– Arbetet med färdigställande av maskinhallen har pågått och pågår fortlöpande.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggnader. 
– Håll koll på hemsidan där lägger vi fortlöpande ut arbeten som vi behöver hjälp med.
Allmänt: 
Om du inte nyttjar din båtplats under säsongen eller är borta från din plats i mer än två veckor i följd, är DU 
SKYLDIG att anmäla din frånvaro till kansliet. Syftet är att klubben ska kunna utnyttja platserna till andra 
behövande medlemmar utan egen plats.
Det är absolut förbjudet för platsinnehavaren att hyra ut eller låna ut i andrahand! 
El på bryggorna får användas till laddning av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till långvarig 
användning.
Utredning pågår avseende laddning av elbilar/båtar och är tillsvidare inte tillåtet. Styrelsen återkommer med 
beslut i frågan.
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen för båtmajan! Eller att använda platsen för annat ändamål.
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller på informationstavlor.
Arbetsplikt:
Medlem som blir kallad är skyldig att inställa sig för tilldelat uppdrag. 
Uppgifterna omfattar bl.a. underhåll för markyta, byggnader, bryggor, städning mm. 
Vi efterlyser även medlemmar med erfarenhet av bygg, el, vvs, mm. för underhåll av våra anläggningar.
Det är viktigt för oss i vår ideella förening att hitta rätta kompetenser som kan ställa upp och hjälpa till inom 
vår verksamhets alla områden. Kom med synpunkter om hamnen, klubben!
Avfall:
Enbart avfall från medlemsbåt får lämnas i klubbens mottagningsstation. Observera att det endast är sådant 
avfall som kärlen är avsedda för som får lämnas. Övrigt avfall får medlem själv ansvara för att det blir omhän-
dertaget på rätt sätt. Det är absolut förbjudet att använda ÖBK:s sopkärl till miljöfarligt avfall glykol, spillolja, 
färger, kemikalier, emballage, batterier mm. Avfall får absolut inte ställas vid sidan av kärl. Som ÖBK-medlem 
har du att ta ansvar för att de miljöregler som ÖBK fastställt efterlevs.
Hamnordning:
Följ vår hamnordning och miljöpolicy som finns på klubbens anslagstavlor i hamnarna.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och brister så är du alltid välkommen att ringa undertecknad eller 
vår expedition. Var alltid noga med att anmäla aktuella adresser, telefon och mailadresser till Monica på kans-
liet med tanke på våra utskick m.m. 
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Kansliaktuellt
Båt som inte ska sjösättas 2020
Du som har en båtplats och av någon anledning inte kan sjösätta din båt 2020, meddela kansliet så hyr klubben 
ut båtplatsen tillfälligt under säsongen. Du får inte själv som båtplatsinnehavare hyra ut båtplatsen. Båtplatsen 
får hyras ut i ett år, sedan måste den sägas upp.

E-post och telefon uppdateras
Vi saknar e-postadress och mobilnummer för många av våra medlemmar.
Glöm inte att meddela kansliet om du avslutar ditt fasta telefonabbonemang.
Kallelse och påminnelser till olika aktiviteter görs numera via e-post och sms, därför är det viktigt att vi har 
tillgång till aktuellt mobilnummer.

Boka vaktnatt
Bokning av vaktnatt genom egen inloggning kan göras efter kl 17.00 den 1 januari 2020

God Jul och Gott Nytt År!
Önskar
Monica & Kerstin

Nyårsglögg
Välkomna på nyårsglögg, nyårsdagen, onsdag 1 januari 2020 kl. 14.00 på ÖBK:s kansli.
ÖBK bjuder på glögg, kaffe med tilltugg.
Det finns möjlighet att skriva upp sig på listan för tillfällig båtplats sommaren 2020.
Du som har båtplats på Katrinörarna kan teckna dig för nattvakt tjänstgöring sommaren 2020.
Varmt Välkomna!
Styrelsen

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

Nu är båtmotortjuvar i farten igen! Var därför extra observanta på okända fordon och 
människor i områden där båtar finns. Meddela polisen om ni ser något som ni reagerar 
på och håll uppe uppmärksamheten och meddela Polisen eventuella iakttagelser. Tele-
fon: 114 14 eller akuta ärenden 112

Hemsidan:
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se finns alltid ”senaste nytt” och övrig information om Öregrunds 
Båtklubb. 
Jag ser nu fram mot ett nytt fint verksamhetsår som ger klubbens medlemmar ett bra utbyte av båtlivet.
Till sist vill jag passa på och tacka alla för det gångna året! 
På återseende 2020!
Håkan Wahlgren
Hamnchef , tel: 0173-31160  0708-24 85 98
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Varvet
I år kan vi köra in arbetsbåten inom hus i stället för att 
täcka med presenning.
Vi har en ny yta att ställa småbåtar på för vintervarvs-
platser söder om gaveln på hall 2.
Påminnelse till seglarna att märka masten tydligt och 
placera den optimalt enligt instruktionen som sitter på 
mastskjulet.
I samband med att maskinhallen byggs så har viss 
omflyttning skett med båtar för att lämna plats för 
bygget.
Var noga med täckningen av båten och använda alla 
öljetter. Snöra helst inte fast presenningen till ett fast 
föremål.
Utan se till att det finns fjädrande element mellan, ex-
empelvis tunga dunkar eller gummiband så att press-
sen hålls sträckt i vinden.
Ni som har båthus/tält se till att dunka av snö i vinter 
och se till att tältet är förankrat i kärran under båten.
De som inte har en varvsplats för båten men har båt-
kärran kvar ombedes ta bort sina kärror.
Tänk på att vattnet stängs av efter vecka 41 på varvs-
området. Under vintern finns vatten att hämta från 
pumphuset vid infartens vänstra sida.
Nya skyltar för hantering av farligt avfall kommer att 
sättas upp vid sopstationerna på Katrinörarna.
Mats Elfsberg
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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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Vi är båda två uppväxta här i kommunen och i familjer som har seglat på somrarna. Vi bor i Östhammar men 
har sedan några år tillbaka fått båtplats inne i Katrinörarna. På vintern står hon på varvet. Det blir några helger 
under en säsong som vi är ute på Klubbholmen eller annat fint ställe. Med två tonårsbarn så är det inte så lätt att 
möta alla viljor. Vår segelsemester har under flera år tillbringats i Stockholms skärgård och så blev det även i år 
då blåsten och ett sent hittat dieselläckage hos vårt segelsällskap fick oss att bli kvar på svenska sidan. 

Vår nuvarande Arcona 355 köpte vi nere från Göteborg våren 2015. Därför struntade vi i att göra något alls med 
botten under tre år men gjorde henne sedan bottenren inför förra säsongen. Då var det dags att ta beslut kring 
fortsatt bottenfärg. Vi hittade Nya Generationens Neptune Formula. Det är en fysikaliskt verksam bottenfärg 
som arbetar med naturliga och miljötrygga mineraler och därmed giftfri.

Efter två säsonger med färgen kan vi inte säga annat än att vi är otroligt nöjda. Det känns viktigt för oss att hitta 
miljövänliga alternativ och det här fungerar. Förra året hade vi i stort sett ingen beväxning alls. Till den här 
säsongen nöjde vi oss med att lägga på endast ett lager färg eftersom vi tyckte att det satt kvar en del sedan förra 
året. Nu när vi tog upp i slutet på september så hade 
vi lite snäckor uppe vid vattenlinjen som legat mot 
solen, men annars var botten ren. Till nästa säsong 
kommer vi alltså måla dubbla lager åtminstone övers-
ta delen mot vattenlinjen till. Vi tänkte att vi ville dela 
med oss den här erfarenheten till alla er som också 
söker miljövänliga alternativ framåt.

Sofia och Daniel Wahlberg

Miljövänlig bottenfärg för andra säsongen!
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MÅNDAG– FREDAG   08.00 – 19.00
LÖRDAG – SÖNDAG  09.00 – 18.00

Välkommen till  COOP, färskvarubutiken i Öregrund

Jonas med personal
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Som jag skrev i Ventilen 2 förra året så tar ett byggprojekt lång tid att genomföra. Särskilt som när det gäller 
maskinhallen att arbetet ska göras med i huvudsak frivilligt arbete av medlemmarna.

Några få har lagt ned många frivilliga arbetstimmar och det har även varit en handfull som har gjort sina fyra 
obligatoriska arbetspliktstimmar. 

I skrivande stund återstår arbeten både inom byggnaden och utanför den. Målsättningen är att det mesta av 
det utvändiga ska vara avklarat innan vintern och tjälen kommer. Det invändiga arbetet får slutföras under 
kommande vinter/vår. 

Vi som är med i projektgruppen ser fortfarande fram emot ett sent firande av ÖBK,s 70-års jubileum i hallen.

Björn Pettersson

MASKINHALLEN
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Arbetsplikten

Under året har en ny modell för arbetsplikt prövats med ganska gott resultat.

Till varvsstädning och slyröjning kallades ett drygt tiotal per arbetsdag och det var ett fåtal som lämnade åter-
bud med giltigt skäl sam endast någon som uteblev från sin arbetsplikt.

Glädjande är att ett antal långväga medlemmar har ringt och sagt att de vill göra sin arbetsplikt. I och med det 
har bl.a. räcket på servicehuset och vårt ”anslagsskåp” vid kansliet målats.

Vi har fortfarande en del arbeten i och omkring maskinhallen att göra. Målsättningen är att det mesta av det 
utvändiga ska färdigställas innan vintern. Du som känner att du behärskar en hammare, såg eller annat ”bygg-
verktyg” är välkommen att hjälpa till att färdigställa.

Vi saknar även frivilliga till städning av kansliet. Där får vi nog lov att kalla medlemmar till städning. Visst är 
det trevligare att komma till ett kansli som är städat eller hur.

I årets medlemsenkät har frågan om arbetsplikt tagits upp. Det ska bli intressant att se vad medlemmarna tycker 
om arbetsplikten.

För styrelsen ÖBK
Björn Pettersson
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Kommande höst- och vårarbeten

Arbeten som i skrivande stund återstår

Utvändiga arbeten

• Dra om vattenförsörjning via maskinhallen

• Klargöra var gråvattenreningen ska placeras

• Dra avloppsrör till plats för gråvattenreningen

• Bygga ramplångsidan med betongelementen

• Fyllning av rampen

• Fyllning/avgrusning mellan maskinhall o mast-
skjul

• Flytt av avloppstankarna inkl ihopkoppling av 
dem.

• Anslutning av sugledningar till avloppstankarna

• Flytt av septicpumpen inkl anslutning till 
båtmajan

• Anslutning av septicpumpen till avloppstankarna

• 

• 

• 

• 

Invändiga arbeten

• Färdigställande av köksinredning

• Läggning golvmatta i wc-rum

• Montering dörrkarmar.

• Färdigställning av golvsockel

• Färdigställning av trappkupan och trappan

• Läggning hålkälsockel i garage-entrén

• Läggning hålkälsockel i garaget.

• Färdigställning av spånskivegolvet på loftet

• Läggning hålkälsockel i traktorgaraget

• Tätskikt i Wc-dusch

• Plattsättning i Wc-dusch

• Komplettering Vs i Wc,n och Wc-dusch

• Komplettering El i Wc,n och Wc-dusch

• Inköp och montering av Trinettekök, Kyl och 
Micro
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Smart Marina
ÖBK:s samarbete med Östhammars kommun i olika projekt är t.ex. EU-projektet ”Smart Marina” som nu är 
inne i sin slutfas. Nu är EU-upphandlingen av den nya brygganläggningen till Öregrunds hamn klar. Utbygg-
naden delfinansieras med 2 Mkr via EU-projektet Smart Marina.” Pontech Marina AB” som har fått uppdraget 
har påbörjat arbetet. Hamnen får ca 32 nya gästplatser med Y-bommar. Säkerheten i hamnen kommer också 
att höjas några snäpp. Parallellt med detta arbetas det med att miljöcertifiera gästhamnen inför säsong 2020.  
De nya bryggorna och vågbrytare skall förläggas från piren vid nuvarande septiktömningsstationen rakt ut i 
NNO riktning.

Mer om detta projekt kan läsas på www.smartmarina.se/oregrund-2/ 

Håkan Wahlgren



Tidningsproduktion: Redaktionskommittén – ÖBK och Tierps Tryckeri AB. Tryckt hos Tierps Tryckeri AB. 

Tomas Östlund
Ingvarsgatan 20
753 34  UPPSALA


