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Ordförande har ordet
Nu är det dags att summera säsongen 2020! 
Vill börja med att tacka mina styrelsekamrater för ett 
trivsamt och konstruktivt arbete under det gångna året, 
trots den pågående pandemin. Tänker också på våra olika 
sektioner som gjort ett utmärkt jobb under året. Men med 
tanke på medelåldern på våra medlemmar och att många 
ingår i dom så kallade riskgrupperna så har vi inte sett 
någon anledning att genomföra aktiviteter där det finns 
risk för smittspridning, det är den primära anledningen till att bland annat visst 
underhåll har blivit eftersatt under året. Jag hoppas att ni har förståelse för vårt 
agerande. Hemestern har haft flera konsekvenser på samhället, bland annat 
har det blivit stort tryck på att köpa båt. Det har verkligen märkts här hos oss 
vi har aldrig haft ett sådant tryck på båtplatser från nya båtägare som under 
denna sommar. Sökningen ”båt” kom på andra plats bland de mest sökta orden 
på Blocket under juli månad som enligt Blocket är en ökning med åttahundra 
procent. Detta kan jämföras med samma period förra året då ordet inte var med 
bland de 20 vanligaste sökningarna. 
Vill även ta tillfället i akt att önska vår nya kanslist sedan april månad Anni-Lie 
Ek varmt välkommen till oss!

Vad har hänt i sommar 
Vår maskinhall är nu i princip klar, återstår lite små fix, samt klartecken från 
kommun innan vi tar den i bruk. Tyvärr så har även här Covid-19 sinkat vår 
tidsplan för inflyttning. Men nu får vi äntligen se fram mot att inta hallen till 
kommande säsong. Upprustning och driftunderhåll av våra anläggningar löper 
på. I Öregrunds hamn så har samtliga bojkättingar ersatts av nya, på Kat har 
förankringar av några bryggor genomförts, samt nya fräscha vattenslangar m.m.  
Bryggor som är på gång att bytas ut är Brygga C och på Klubbholmen en uttjänt 
brygga.  Nu behöver vi alla hjälpas åt att hålla det gemensamma i gott skick! 
Som jag skrivit tidigare så är ambitionen från styrelsen att förvalta och utveckla 
vår klubb  på ett ”varsamt” sätt. Håll koll på vår hemsida där vi kontinuerligt 
lägger ut kommande arbetsuppgifter eller slå en signal till kansliet för att få 
information.
Tack ni alla som oförtröttligt lagt ner tid och arbete i klubben i dessa svåra tider!

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 miljöskydds-
ombud) om du känner dig osäker om vilka regler som gäller. På vår hemsida kan 
du ta del av vår miljöpolicy. Är du intresserad av miljöfrågor och vill bidra med 
att hjälpa Lars så är du välkommen att kontakta Lasse eller undertecknad.

Dags att se framåt 2021!
Nu ser vi fram mot invigningen av vår fina maskinhall som planeras äga rum 
under sommaren 2021 om läget så medger. 
Hör gärna av er med synpunkter och önskemål till styrelsen i stort som smått.

Jag har nu arbetat 
ett halvår här på 
kansliet, vilket jag 
kombinerar med 
mitt jobb som inre-
dare. Som egenfö-
retagare i 23 år har 
jag goda kunskaper 
inom bokföring och 
har även tidigare 
arbetat på en bok-
föringsbyrå samt 
drivit egna inred-
ningsbutiker.

Mina båtkunskaper skryter jag inte med, men jag 
tillbringar mer än gärna sommarens lediga dagar till 
sjöss bland kobbar och skär. 
Jag är halvtidsboende i Öregrund med min sambo och 
i Uppsala med mina två 19-åringar. Öregrund har le-
gat mig varmt om hjärtat sedan långt tillbaka, med 
min mamma boende i Östhammar och min farmor här 
i Öregrund.
Så länge coronapandemin härjar så har vi ju tyvärr 
stängt på kansliet för obokade besök, men ni är väl-
komna med era frågor via telefon och mail under 
kansliets öppettider så ska jag göra mitt allra bästa 
för att hjälpa er! 
Anne-Lie Ek

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: oregrundsbatklubb.se
Håll koll på RBFs hemsida www.rbf.se där intressant 
information finns från vårt förbund. 

Tänk också på att vara 
medlem i Sjöräddnings 
Sällskapet! RS Öregrund 

är en av Sjöräddningssällskapets lokala räddnings-
stationer. När larmet går lämnar de frivilliga sjöräd-
darna kaj inom 15 minuter, dygnet runt, året om.

Om än lite tidigt men snart är 2020 till ända och det 
är tid att få önska alla våra medlemmar en riktig

God Jul och ett Gott Nytt 2021
utan pandemier! 

Håkan Wahlgren
Ordförande ÖBK

Ny kanslist

ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer 

   
                                       

                

ÖBK RIKTAR ETT STORT TACK
till våra annonsörer och sponsorer
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Öregrunds Båtklubb kallar till

ÅRSMÖTE
Lördag den 21 november 2020

kl. 13.00 i Societetshuset
Sjötullsgatan 3

Öregrund
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Med anledning av pågående pandemi tar vi emot
maximalt 50 personer, fördelade enligt följande: 

40 besökande medlemmar, 10 i styrelse och valfunktionärer.

Stolar kommer att vara utplacerade på
lämpligt avstånd och får ej flyttas. 

Ingen servering.
Ingen anmälan.

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte 2020-11-21 Dagordning + motioner
Dagordning
På grund av risken för spridning av Coronavirus be-
gränsas antalet deltagare i mötet till max 50 personer 
inklusive styrelsen. Vi följer Folkhälsomyndighet-
ens riktlinjer och om dessa förändras till det sämre 
kommer styrelsen att rätta sig efter detta och planera 
för en annan mötesform.

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
 räddningsstation i Öregrund
15. Budget för det nya verksamhetsåret
16. Val av styrelse och övriga funktionärer
 a. Val av ordförande/2 år
 b. Val av kassör/2 år
 c. Val av en ordinarie styrelseledamot/2 år
 d. Val av 2 styrelsesuppleanter/1 år
17. Val av funktionärer/1 år
 a. Val av varvsgrupp
 b. Val av två 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
 j. Val av webbansvarig
18. Val av revisorer
 a. Val av revisor/ 2 år.
 b. Val av revisorssuppleant/1 år
19. Val av valberedning
 a. Val av valberedning och sammankallande
 b. Val av suppleant till valberedningen
20. Övriga frågor 
21. Prisutdelning
22. Avtackning
23. Avslutning

Motioner i korthet 
Finns i helhet på ÖBK:s hemsida www.oregrunds-
batklubb.se.
 
Motion 1  
Att öka säkerheten vid hantering av segelbåtsmaster 
i mastskjul. 
Segelbåtsägare med långa och tunga master tilldelas 
fasta platser. 
Båtägare skall själv  bestämma var på upplaget 
masten ska placeras beroende på tidig eller sen 
sjösättning. 
Vi föreslår också om inköp av lyftblock (kätting) 
samt lyftstroppar och låta tillverka en lyftbalk, samt 
en plastlåda för förvaring. Kostnad ca 1000:-  för 
lyftutrustningen. 
Vi föreslår också att en mastskjulsbas tillsätts med 
uppgift att styra och organisera ovanstående om 
motionen röstas igenom.
(Lars Svensson, Bobby Lodin, Mikael Andersson 
m.fl.)

Motion 2  
Förslagsställaren föreslår att ÖBK köper en under-
vattenskamera i första hand att användas vid torrsätt-
ning av segelbåtar/motorbåtar med S-drev eller rak 
axel i syfte att undvika skada.  
(Lars Svensson) 
 
Motion 3  
Förslag att vaktlistan kompletteras med e-mail adres-
ser till samtliga som är registrerad för vakttjänstgö-
ring. 
(Lars Svensson) 
 
Motion 4 
Flytta duschmöjligheterna i servicehuset från nedre 
till övre planet.
(Kent Pettersson)
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Hamnansvarig har ordet
Efter sommaren har årets båtupptagning avslutats 
med allt vad det innebär för var och en. Hoppas allt 
gått bra!
Tänk på att båtmotortjuvarna är igång under vintern 
och polisen påpekar att det egentligen inte finns 
något lås, märkning eller spårsändare som ger ett 
tillräckligt skydd. Det största skyddet är ni med-
lemmar som är närvarande och rör er kring våra 
båtar. Jag ber er alla att hålla extra koll både på din 
egen och din grannes båt och framförallt titta till din 
båt ofta även på vintern. Viktigt att alla misstänkta 
iakttagelser rapporteras till Polisen och ÖBKs kansli. 
Blir du av med något så vill vi att du anmäler detta 
till Polisen och ÖBK. I huvudsak är det större utom-
bordsmotorer som tjuvarna är ute efter men det stjäls 
annat också, bäst är givetvis att lyfta av motorn eller 
montera av växelhuset. Hör gärna av dig om du har 
något förslag på hur vi kan förbättra säkerheten i och 
kring klubben.

Vad har hänt 2020 och vad är på gång
– I Öregrunds hamn har alla bojkättingar bytts ut.
– På Sunnanö har flera platser fått nya bojar.  
– Nya bryggförankringar har delvis genomförts på 

Katrinörarna.
– Nästa år återupptar vi arbetet med flera bryggför-

ankringar.
– En ny underhållsplan för alla våra hamnar är 

under framtagande.
– Arbetet med färdigställande av maskinhallen har 

pågått och pågår fortlöpande, klart till 2021.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggna-

der. 
– 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. 

Kansliaktuellt
Båt som inte ska sjösättas 2021
Du som har en båtplats och av någon anledning inte 
kan sjösätta din båt, meddela kansliet senast 1 april 
2021, Vi försöker då att få din båtplats tillfälligt 
uthyrd under säsongen. Båtplatsen får hyras ut i ett 
år, sedan måste den. sägas upp. Det är inte tillåtet att 
själv som båtplatsinnehavare hyra ut båtplatsen.

E-post och mobilnummer uppdateras
Vi saknar e-postadress och mobilnummer för många 
av våra medlemmar. Kallelse och påminnelser till 
olika aktiviteter samt fakturering sker numera via 
e-post och sms, därför är det viktigt att vi har tillgång 
till aktuella uppgifter.

Faktureringsperioder
2021 planerar vi att ha följande faktureringsperioder:
Januari/februari;
medlemsavgifter och båtplatsavgifter
Juni/juli;
sjösättningsavgifter och köavgifter.
November/december;
Upptagning av båtar och varvsavgifter.
Nytilldelade båtplatsavgifter faktureras under våren 
när de är utdelade.
Tillfälliga båtplatser faktureras löpande.

Boka vaktnatt
Bokning av vaktnatt genom egen inloggning kan 
göras efter kl. 14.00 den 1 januari 2021.

Kö tillfällig båtplats
Du kan ställa dig i kö för en tillfällig båtplats efter 
kl. 14.00 den 1 januari 2021.

Skicka e-post till OBK@oregrund.nu
OBS. e-post som inkommit före kl. 14.00 kommer 
inte att vara giltig.

Kom ihåg att titta in på vår hemsida [oregrundsbat-
klubb.se]! Där finns alltid senaste information om 
klubben.

God Jul och Gott Nytt År önskar!
Anne-Lie & Kerstin

Nyårsdagsglögg
Den årliga nyårsdagsglöggen ställs in på grund av 
rådande Corona-pandemi. Med hopp om att vi kan 
återgå till traditionerna nästa år.
Styrelsen

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 tillå-
tet. 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
Styrelsen håller nu på att utarbeta en ny modell för 
vår arbetsplikt. Klart till kommande säsong. 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 klub-
bens 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 omhändertaget 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 underteck-
nad eller vår expedition. 
Var alltid noga med att anmäla aktuella båtuppgifter, 
adresser, telefon och mailadresser till Anne-Lie på 
kansliet med tanke på våra utskick m.m.  

Nu är båtmotortjuvar i farten igen!
Var därför extra observanta på okända fordon och 
människor i områden där båtar finns. Meddela poli-
sen om ni ser något som ni reagerar på och håll uppe 
uppmärksamheten och meddela Polisen eventuella 
iakttagelser. Telefon: 114 14 eller akuta ärenden 112.
Hemsidan
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se finns 
alltid ”senaste nytt” och övrig information om Öre-
grunds Båtklubb.

Jag ser nu fram mot ett nytt fint verksamhetsår som 
ger klubbens medlemmar ett bra utbyte av båtlivet 
utan pandemier.

Till sist vill jag passa på och tacka alla för det gång-
na året!
På återseende 2021!

Håkan Wahlgren
Hamnchef 
0173-311 60 
0708-24 85 98
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Ungdoms- och segelbåts-
sektionen har ordet
Nu så här när höstrusket börjar göra sitt inträde 
och båtsäsongen går mot sitt slut kan det kännas 
vemodigt att inse att det är många månader kvar till 
att man får sjösätta igen. Då känns det desto roligare 
att summera detta verksamhetsår för Ungdoms- och 
segelbåtssektionen. 
Roligt framförallt att sektionen denna säsong har 
lyckats vara mera aktiv än på länge och glädjande att 
de ambitioner och mål som sattes upp inför detta år 
har genomförts. 
Men det roligaste har varit att de ungdomar som 
klivit in i verksamheten och med stort engagemang 
genomfört seglarskolan tillsammans med oss övriga 
i sektionen. Positivt också att samtliga instruktörer är 
inställda på en fortsättning nästa år.
Det har även varit roligt att det funnits stöd från 
styrelsen i arbetet med att förverkliga den nysatsning 
som Ungdoms- och segelbåtssektionen arbetat med 
under året. Inte heller att förglömma de insatser vi 
fått av övriga funktionärer inom klubben som till 
exempel varvsmästare Hans Juhlin.
Nu under resten av hösten kommer vi på Ungdoms- 
och segelbåtssektionen att planera för kommande 
säsong och vi hoppas till nästa nummer av Ventilen 
kunna presentera planer för nästa års seglarskola 
och aktiviteter. I detta nummer kommer istället en 
summering av sommarens aktiviteter.

Hälsningar
Ungdoms- och Segelbåtssektionen
Peter Loboda, Ola Lejman 
Niklas Sjulander, Saga Petersson 
Axel Skagermark, Simon Arnestrand 

Ungdoms- och segelbåts-
sektionens aktiviteter
säsongen 2020
I förra numret av Ventilen presenterade Ungdoms- 
och segelbåtssektionen ambitionen att denna säsong 
ha en mer omfattande verksamhet med fokus på att 
kunna genomföra en seglarskola under sommaren. 
Det viktigaste för att uppnå detta var att rekrytera en-
gagerade ungdomsledare. Dessa hittade vi genom att 
tillfråga ungdomar som tidigare deltagit i verksam-
heten. Under våren genomfördes grundutbildningar 
inom SSF för att erhålla nödvändig skolning inför 
uppgiften att agera som instruktörer.
Ungdoms- och segelbåtssektionen kan därför stolt 
presentera våra nya instruktörer som denna sommar 
har haft hand om utformningen av seglarskolan. 
För eleverna i seglarskolan är dessa nu välkända 
ansikten.

Seglarskolan
Sommarens seglarskola genomfördes under två 
helger. 27/6 tom 28/6 och 4/7 tom 5/7.
Totalt deltog 18 elever i årets seglarskola. Dessa 
delades in i 4 grupper. Varje grupp genomförde två 
pass om tre timmar. Vilket gjorde att instruktören 
hade en grupp på förmiddagen och ytterligare en  på 
eftermiddagen. Generellt försökte man ordna så att 
de som seglat tidigare fick eftermiddagspass då det 
generellt kan vara mer vind då.
Första helgen bjöd på högsommarväder och sol-
skyddsfaktor och keps stod högt i kurs. Helgen efter 
bjöd på mer varierat väder och avslutades med starka 
vindar som dock en del deltagare uppskattade myck-
et, då det bjöds på mer ”avancerad” segling.

KM i Segling
KM i segling genomfördes  lördagen den 29/8. 
Mästerskapet avgjordes på en rundbana i Öregrunds-
grepen som deltagarna seglade två varv per omgång. 
Två omgångar seglades med paus emellan.
Dagen bjöd på omväxlande väder. Vid start ökade 
vindarna på och det var tidvis ett ymnigt regnande 
ute på Öregrundsgrepen. Till omgång två var det up-
pehåll och bra med vind. Då tävlingen seglades med 
jaktstart blev det intressanta situationer på upploppet 
inför målgång.
När sammanräkning av omgång 1 och 2 var färdig 
stod det klart att Samuel Eriksson på Diva 35 med 
besättning stod som segrare i ÖBK:s KM i segling 
2020.
Fullständigt resultat
1:a Samuel Eriksson med besättning, Diva 35 
2:a Simon Arnestrand och Axel Skagermark, Albin 
Express 
3:a Peter Loboda, Marta Loboda och Sakarias 
Petersson, C55 
4:a Magnus Appelberg, Rival 22 
5:a Niklas Sjulander med besättning, Joule 44 
6:a Tom Almlöf med besättning, Tornado
Niklas Sjulander organiserade klubbmästerskapet 
och agerade tävlingsledning.

UNGDOMS- OCH SEGELBÅTSSEKTIONEN Seglarkvällar
Under hösten har sektionen hållit seglarkvällar på 
fredagar mellan 17:30 och 19:00. Tre träffar har 
genomförts, den 28/8, 4/9 och 11/9.
Intresserade har fått möjlighet att segla klubbens 
olika jollar. Ungdomsledare och vuxenansvarig har 
varit med vid seglingskvällarna.
Sakarias Petersson
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VARVET – PÅMINNELSE!
Påminnelse till seglarna att märka masten tydligt och 
placera den optimalt enligt instruktionen som sitter på 
mastskjulet.

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, exempelvis tunga dunkar eller gummiband så 
att pressen 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.

Alla måste se till att medlemsnumret finns på båtkär-
ran eller uppställningsplatsen.

Nu är soptunnorna tydligt uppmärkta, men ändock 
slänger folk färgburkar, glasflaskor gasoltuber och 
dylikt i tunnorna.

Mats Elfsberg

Snickarvägen 4, 747 30 Alunda
Mobil: 070 588 32 99
Hem: 0174 712 62

Bensindunkar, grillar och metallrör ska ”nån” 
annan ta hand om!

Östhammar

Bilreservdelar & Tillbehör och Däckverkstad
Olja, Filter & Absorbenter    
Batterier, Färg & Kätting

Hydraulslang, Olja & Tillbehör
Skruvsortiment, Gängstång –

även i rostfritt !
Och så mycket mer, kom in till oss på  Fabriksvägen 9

Mellan Bilprovningen och COOP

10% rabatt för medlemmar i Öregrunds Båtklubb                            
Ange medlemsnummer.         

Gäller till nästa utgåva av Ventilen , våren 2021       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser)

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 
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Service - Reparationer – Webbshop – Sjömack - Vinterförvaring 

VÄLKOMMEN TILL
ÖREGRUNDS BÅTVARV

Fyrskeppsvägen 37. Tel 0173-30423
info@oregrundsbatvarv.se
www.oregrundsbatvarv.se

Enligt en motion till årsmötet 
2018, påtalades som förslag att 
montera räddningsstegar, vilket 
gillades av styrelsen och årsmötet.
På förra årets budget köptes 10 ste-
gar in och nu för 2020 har ytterli-
gare 11 stegar upphandlats.
Om man tittar på satellitbilden 
så finns förslag på utplacering av 
dessa 21 st, samt ett exempel på 
monterad stege. Även räddnings-
stationerna, 2 st finns utsatta på 
bilden.
Stegarna är konstruerade så att de 
i viloläge är monterade parallellt 
strax ovanför vattennivån.
För att fälla ner stegen rycker man 
i en rem, som får stegen att fällas 
rakt ner i vattnet. På bryggan  skall 
en grepplåt monteras, som kom-
mer att underlätta att ta sig upp på 
bryggan.
Räddningsstegarna skall under 
vintern monteras, som en arbets-
pliktuppgift, styrt av bryggbasarna.
På bilden anges stegarnas prelimi-
nära placering (gul/rött streck).  
Mer information om stegarna kom-
mer i vårnumret av Ventilen.
Mats Elfsberg

Räddningsstegar Katrinörarna



VENTILEN VENTILEN

14 15

ge
ne

ra
to
r

Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta  
fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får  
också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering.  
Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla  
de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se 

Båtklubbsmedlem

Bättre försäkring
till lägre pris

+

Enkel matematik på sjön:
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Maskinhallen
Jag har tidigare skrivit om maskinhallen i Ventilen nr 
2 2018 samt nr 2 2019.

I nr 2 2018 skrev jag att ett byggprojekt tar lång tid att 
genomföra från idé till färdig byggnad.

Från årsmötets uppdrag 2013 till en arbetsgrupp för 
att ta fram förslag till utformning och en kostnads-
kalkyl, till det att klubben slutligen fick klart med 
finansiering och kommunal borgen för lån hade det 
passerat ytterligare fyra årsmöten.

De förberedande arbetena såsom flytt av befintlig 
varvsbod, mastskjul, städning av området samt av-
verkning av några träd påbörjades. Nu är vi alltså 
framme vid säsongen 2017.

Våren 2018 tog vi in en del anbud, bland annat på 
sprängning och schakt av den bergknalle som fanns 
där hallen nu är placerad. Vid sprängningsarbetet fick 
vi överskotts berg som vi använde för att skapa yt-
terligare uppställningsplatser på varvets södra ände.

Nu kunde arbetet med bottenplattan startas. Tyvärr 
var inte intresset så stort bland de kallade medlem-
marna att genomföra sin arbetsplikt varför vi var 
tvungna att anlita extern arbetskraft för att färdigställa 
bottenplattan.

Under hösten/förvintern restes byggnaden av vår anli-
tade byggentreprenör och därefter kunde vi börja med 
att göra det invändiga arbetet. Åter var intresset lågt 
för arbetsplikt arbete men några få medlemmar har 
lagt ned mycket tid på ideellt arbete. All heder åt dem.

Nu har vi kommit fram till hösten/vintern 2019 då 
fortsatta invändiga arbeten utfördes.

Våren 2020 kom Covid 19 pandemin och satte alla 
planer på ända. Färdigställandet gick ned till ”sni-
gelfart” och har tidvis stått helt stilla. Inget försenat 
70-års jubileum och ingen invigning som vi planerat. 
Dock ser vi fram emot 2021 med ett komplett färdig-
ställande och en öppning av lokalerna för alla med-
lemmar med TAG. För er info kommer alla nuvarande 
TAG:ar att bytas ut inför säsongen 2021. Mer info om 
det kommer efter årsskiftet.

Björn Pettersson



 

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 

IItt´́ss  tthhee  ssoouunndd  ooff  ssiilleennccee  

  

AArrrroonneett  AAlluummiinniiuummbbååttaarr  
  

          MMaaddee  iinn  ÖÖrreeggrruunndd  

Tidningsproduktion: Redaktionskommittén – ÖBK och Isa Englund/Isamedesign. Tryckt hos Åtta.45 tryckeri


