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Ordförande har ordet
Nu står en ny säsong med sjösättning och andra
aktiviteter framför dörren!
Efter ett år som präglats av Covid-19 var vi många som 
gick in i 2020-talet med önskan, förväntan och förhopp-
ningar om hur det nya decenniet skulle börja. Men nyheten 
om ett nytt virus hördes allt intensivare i nyhetsflödet och 
snart var det ett faktum att även Sverige drabbats. Ja, res-
ten vet vi… en pandemi som lamslagit världen. Restriktio-
ner kom med anvisningar om hur vår verksamhet skulle bedrivas. Vårt årsmöte i 
november fick ändrade förutsättningar och satte vår verksamhet på prov, vilket 
resulterade i att årsmötet för första gången genomfördes via e-post och traditio-
nell post. Men trots att det var första gången i ÖBKs historia så gick allt bra, ett 
stort tack till alla våra medlemmar som bidrog till genomförandet. Vi fick också 
lära oss ett nytt vokabulär som social distansering,  gruppimmunitet och regler 
för att undvika fysisk kontakt i alla sammanhang.
Vi i styrelsen har vid några tillfällen valt att försiktigt träffas fysiskt när vi inte 
haft våra möten digitalt på nätet. Och med hänsyn om varandra så har samarbe-
tet varit starkare än någonsin och jag gläds över allas engagemang och starka 
motivation att få vår klubb att fungera även i dessa svåra tider. Men trots ett tufft 
år på många sätt är jag ändå väldigt tacksam över att vi lyckats bedriva våra 
aktiviteter om än i förändrad form. Vår ungdoms- och seglings-kommitté har 
gjort allt för att barn/ungdomar skall få lära sig att segla på ett säkert sätt. Att 
vi lyckats genomföra vår seglarskola även 2020 under rådande förhållanden är 
fantastiskt roligt. Bra jobbat! 

Några tankar kring Båtlivets framtid: Vad 2021 kommer att bjuda oss på åter-
står att se, men med facit för vår verksamhet 2020 är jag hoppfull inför en ny 
säsong.. Jag hoppas på ett år som tar oss bort från pandemins fasta grepp och 
att vi båtentusiaster åter kan mötas på vattnet och på land. Man kommer ut i 
naturen med familjen, eller med några vänner, och man håller avstånd till andra 
människor. Så kan fördelarna med att segla eller köra motorbåt beskrivas i en 
tid när spridning av smittsamt virus ska hindras. För båtbranschen så har 2020 
års säsong slagit alla tidigare resultat när det gäller försäljning. Efterfrågan på 
nya och begagnade båtar fortsätter i oförminskad takt och enligt båtbranschen 
så är det mesta slutsålt redan till påsk. Eftersom det är många som inte får tag 
på nya båtar söker sig allt fler till andrahandsmarknaden, och det driver upp 
priserna på begagnade båtar. Prisgapet mellan nya och begagnade båtar har 
minskat. ”Om någon blir vinnare i år, så är det båtlivet”, säger Mats Eriksson, 
vd för Sweboat. 

Maskinhall: Till säsongsstart tar vi nu vår nya fina maskinhall i besittning efter 
flera års arbete. Tack till er alla som på ett förtjänstfullt sätt deltagit i arbetet. 
Information om maskinhallen kommer att läggas ut på hemsidan framöver.

Regionalt skärgårdssamarbete: Hamn- och farledsguiden Arholma - Örn-
sköldsvik rullar på som planerat. Hydrographica sammanställer nu material och 
planerar för fältarbetena. Boken ska vara klar för försäljning och digital pre-
numeration senast under första kvartalet 2023. Mer information finns på RBFs 
hemsida. rbf.se

Miljö: Många kommuner bedriver eller är på väg att starta miljötillsyn på båt-
klubbar. Hur kan båtklubben förbereda sig inför tillsynen och vad man behöver 
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kunna redovisa.  Hur sker processen om det kommer 
anmärkningar på miljöarbetet och vilka skyldigheter 
har båtklubben? Många frågor som vi behöver söka 
svar på. Vare sig vi äger segelbåt eller motorbåt el-
ler annat flytetyg, måste vi tänka på att ta ansvar för 
att hålla vattnet rent. Kontakta Lars Svensson eller 
Magnus Appelberg (ÖBKs miljöskyddsombud) om 
du har miljöfrågor eller vill hjälpa till med miljöar-
betet. På vår hemsida kan du ta del av vår miljöpoli-
cy. oregrundsbatklubb.se

Nu ser vi fram mot en fin båtsommar 2021!
Hör gärna av er med synpunkter och önskemål till 
styrelsen. Var informerad om vad som är på gång i 
klubben, håll koll på vår hemsida.

Tänk också på att vara medlem i Sjöräddnings 
Sällskapet! RS Öregrund är en av Sjöräddningssäll-
skapets lokala räddningsstationer. När larmet går 
lämnar de frivilliga sjöräddarna kaj inom 15 minuter, 
dygnet runt, året om.

Håkan Wahlgren
Ordförande ÖBK
www.oregrundsbatklubb.se

Efter det digitala årsmötet
Styrelse 
Här blev det enligt valberedningens förslag  omval 
på samtliga poster.
Ordförande Håkan Wahlgren, omval på 2 år
Kassör Kerstin Olsson, omval på 2 år
Sekreterare Ola Lejman,  ett år kvar
Styrelseledamot Anders Eriksson, omval på 2 år
Styrelseledamot  Mats Elfsberg, ett år kvar
Styrelseledamot Björn Pettersson, ett år kvar
Styrelseledamot Maria Klippmark, ett år kvar
Styrelsesuppleant Daniel Jansson, omval på 1 år
Styrelsesuppleant Jan Palm, omval på 1 år
Valberedningen föreslog sedan att övriga funktionä-
rer fortsätter sina uppdrag fram till årsmötet 2021. Så 
beslutades också.

Valberedning 
Sakarias Pettersson valdes till sammankallande 
tillsammans med Charlotta Af Ugglas.
Till suppleant valdes Mats Holmgren.
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ÖBK:s styrelse 2021

Ordförande Håkan Wahlgren 070-824 85 98
Vice ordförande Björn Pettersson 073-337 23 62
Sekreterare Ola Lejman 070-636 96 88
Vice sekreterare Maria Klippmark 070-30278 73

Håkan Wahlgren Björn Pettersson Ola Lejman

Kerstin Olsson Mats Elfsberg Maria   Klppmark

Anders Eriksson Jan Palm Daniel Jansson

Ledamot Mats Elfsberg 070-588 32 99
Ledamot Anders Eriksson 070-414 05 28
Suppleant Jan Palm 070-273 15 40
Suppleant Daniel Jansson 070-619 15 90

ÖBK:S STYRELSE 2021
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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 , hösten 2021       
(Gäller EJ på kampanj eller redan nedsatta priser)

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 
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Vet du att du som medlem i klubben har förbundit 
dig att följa klubbens miljöpolicy. Detta för att vi 
tillsammans ska ta hänsyn till klubbens och båtlivets 
miljöpåverkan på mark, luft och vatten och för att mi-
nimera vår belastning på miljön. Det gör vi genom att:
• sprida informationen om klubbens miljöpolicy 

och miljöregler för att ÖBK:s ambitioner och mål 
om miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag. 

• så långt som möjligt minimerar miljöpåverkan av 
ÖBK:s verksamhet genom att agera på ett mil-
jöriktigt sätt i vårt båtliv. Genom att följa de miljö-
regler och avfallsplan som klubben tagit fram och 
genom att följa gällande miljölagstiftning kan vi 
bidra till detta. 

• använder de mest miljövänliga alternativen och 
produkter som godkänts av myndigheter för un-
derhållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd 
(drivmedel) och då vi tar hand om vårt avfall.

Om du väljer att bottenmåla båten, så använd god-
känd färg. De färger som är godkända av Kemikalie-
inspektionen har ett registreringsnummer och uppgift 
om vilken behörighetsklass färgen tillhör. Mer om det 
kan du läsa på ÖBK:s hemsida under fliken ”Miljöpo-
licy” eller på kansliet.
Nytt för i år är att klubben har utökat sitt miljöarbe-
te genom att Lasse Svensson nu också får hjälp av 
Magnus Appelberg, Öregrund, att driva miljöfrågorna.  
/Lasse och Magnus

Har du koll på ÖBK:s miljöpolicy?
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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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KANSLIAKTUELLT
Båt som inte ska sjösättas 2021
Du som har en båtplats och av någon anledning inte 
kan sjösätta din båt och ännu inte meddelat kansliet, 
vänligen gör det snarast. 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.

Kom ihåg att meddela kansliet om du bytt e-post, 
adress eller mobilnummer
Vi saknar e-postadress och mobilnummer för många 
av våra medlemmar. Kallelser, påminnelser och in-
formation till olika aktiviteter samt fakturering sker 
numera via e-post och sms, det är därför viktigt att vi 
har tillgång till aktuella uppgifter.

Vaktnatt
Glädjande att se att så många av er bokat er vaktnatt 
själva i BAS. Vaktlistorna kommer att skickas ut via 
e-post.

Medlemsenkäten
Resultatet från medlemsenkäten 2020 hittar du på 
vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se.

Faktureringsperioder 
Januari/Februari
Medlemsavgifter och båtplatsavgifter
Juni/Juli
Sjösättningsavgifter och köavgifter
November/December
Upptagningsavgifter och varvsavgifter
Nytilldelade fasta- och tillfälliga båtplatser delas ut 
och faktureras löpande.
Meddela i så god tid som möjligt uppsägningar av   
såväl båt- som varvsplats till kansliet. 
Aktuell information hittar du på vår hemsida:
oregrundsbatklubb.se. Följ oss gärna på Facebook!
Med hopp om en lättnad av pandemin önskar vi er 
en skön vår och en härlig båtsommar!
Anne-Lie & Kerstin

DEKAL 2st 
10 kr

KAVAJMÄRKE 
20 kr

KEPS 150 kr

VIMPEL 150 kr

NÅL 20 kr

ÖBK RIKTAR ETT STORT TACK
till våra annonsörer och sponsorer

VISA ATT DU ÄR MEDLEM!
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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 

IItt´́ss  tthhee  ssoouunndd  ooff  ssiilleennccee  

  

AArrrroonneett  AAlluummiinniiuummbbååttaarr  
  

          MMaaddee  iinn  ÖÖrreeggrruunndd  
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Hamnansvarig har ordet 
Nu ljusnar det, dagarna blir längre och längtan efter 
båten tilltar för oss alla, något att glädjas åt i dessa 
tider. 
Tänk på att ha uppsikt över din båt och övriga båtar 
som ligger på varvet. Enligt polisens rapporter har 
tillgreppen tilltagit under senare tid. Det största skyd-
det är ni medlemmar som är närvarande och rör er 
kring våra båtar. Viktigt att alla misstänkta iakttagel-
ser 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 utombordsmotorer 
som tjuvarna är ute efter, men allt gångbart stjäls. 
Hör gärna av dig om du har något förslag på hur vi 
kan förbättra säkerheten i och kring klubben.

Vad är på gång i sommar
– Nya maskinhallsbyggnaden tas i bruk.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggna-

der. 
– Utbyte av gamla brygga c mot en ny har genom-

förts i vinter. Montage av bommar med m.m. ska 
göras innan säsong.

– Fortsatt underhåll av servicehuset. 
– Besiktning/inventering av all el på Katrinörarna.
– Byte/underhåll av bryggor på Klubbholmen. Den 

friska delen av gamla brygga c ska kapas bort och 
tas tillvara för utbyte av en uttjänt. 

Håll koll på hemsidan där lägger vi fortlöpande ut ar-
beten 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 platsen till andra be-
hövande medlemmar utan egen plats. Det är absolut 
förbjudet för platsinnehavaren att själv hyra ut eller 
låna ut i andrahand! 
El på bryggorna och varvet får användas till laddning 
av batterier, tillfälliga reparationer mm, dock inte till 
långvarig användning. Laddning av elbilar/båtar är 
tillsvidare inte tillåtet. Styrelsen utreder frågan.
Det är absolut förbjudet att lämna båten på platsen 
för båtmajan! Eller att använda platsen för annat än-
damål.
Se även vår hamnordning på hemsidan, kansliet, eller 
på informationstavlor.
Har du nu märkt dina saker med namn och medlem-
snummer?
Om inte så är det hög tid! Alla jollar mm. som du för-
varar inom hamn/varvsområde ska vara märkta med 
medlemsnummer. Klart senast 2021-05-31 om ni inte 
vill få det flyttat. Om du har förhinder måste du ringa 
kansliet och meddela! Var alltid noga med att anmäla 
aktuella adresser, telefon och mailadresser samt aktu-
ella båtuppgifter till Anne-Lie på kansliet med tanke 
på våra utskick m.m. Om du har frågor om båtplatser 
kontaktar du Birgitta 0705- 45 02 62
Arbetsplikt
Medlem som blir kallad är skyldig att inställa sig 
för tilldelat uppdrag. Uppgifterna omfattar bl.a. un-
derhåll för markyta, byggnader, bryggor, sjösättning 
och städning. Vi efterlyser även medlemmar med er-
farenhet av bygg, el, vvs, m.m. för underhåll av våra 
anläggningar. Det är viktigt för oss i vår ideella fören-
ing att hitta rätta kompetenser som kan ställa upp och 
hjälpa till inom vår verksamhets alla områden. Kon-
takta Jan Palm eller Daniel Jansson (ansvariga för vår 
arbetsplikt) om du undrar över något. 

På flytbryggan i Öregrund har Lennart Larsson och 
Jörgen Carlsson bytt trall och regelvirke. Ett proff-
sigt arbetspliktjobb är utfört – Tack!
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Avfall
Enbart avfall från medlemsbåt får lämnas i klubbens 
mottagningsstation. Observera att det endast är så-
dant 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 som 
glykol, spillolja, färger, kemikalier, emballage, batte-
rier mm. Avfall får absolut inte ställas vid sidan av 
kärl. Som ÖBK-medlem har du ansvar för att de mil-
jöregler som ÖBK fastställt efterlevs. 
Hamnordning
Följ vår hamnordning som finns på klubbens anslags-
tavlor i hamnarna eller på vår hemsida.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och bris-
ter så är du alltid välkommen att ringa undertecknad 
eller vår expedition. 
Hemsidan                                                                                                                                                    
På vår hemsida, www.oregrundsbatklubb.se finns 
alltid ”senaste nytt” och övrig information om Öre-
grunds Båtklubb. 
Kom gärna med idéer/synpunkter om hamnen, klub-
ben! 
Nu är båtmotortjuvar i farten igen! Var därför extra 
observanta på okända fordon och människor i områ-
den där båtar finns. Meddela polisen om ni ser något 
som ni reagerar på och håll uppe uppmärksamheten 
och meddela Polisen eventuella iakttagelser. Telefon: 
114 14 eller akuta ärenden 112
Önskar er alla en fin och skön båtsommar 2021!  
Håkan Wahlgren
Hamnchef ÖBK
Telefon: 0173-31160, 0708-24 85 98

Varvet
En fin solig och blåsig dag i början av mars var jag 
och Björn ute och provmonterade 3 st räddningsstegar 
på brygga E och F.
Bokning av sjösättning kan i år endast ske i bokning-
spärmen som är placerad i nya värmestugan, maskin-
hallen.
Värmestugan kommer att vara öppen dagtid efter den 
20/3.

Sjösättning och Corona
Vid sjösättningen måste alla tänka på att hålla avstånd, 
inte springa in på varvskontoret och inte sträcka sig in 
i traktorn. Egna munskydd rekomenderas. Förra året 
tycker vi att det fungerade bra.
Städning på varvet
Onsdagen den 9/6 kl 18:00 träffas vi och städar på 
varvet, ÖBK bjuder på varmkorv.

Slyröjning på varv och hamnar
Lördagen den 4/9 kl 10:00 träffas vi och röjer på om-
rådet, även nu bjuder vi på varmkorv
Hoppas att alla ser över sina båtkärror med tex glapp 
i styrning, skrovstöd som ramlat ner och spruckna 
däck.
Alla skall ha försäkring och det skall kunna visas upp 
på begäran.
Om det blir något missöde så får båtägarna själva stå 
för kostnaden.
Mats Elfsberg
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Sjösättnings- & torrsättningsdagar 2021
Sjösättningsdagar Torrsättningsdagar
Onsdag 31 mars, 10.00-15.00 Onsdag 09 sept., 15:00-18:00 
Onsdag 14 april, 17:00-19:00 Lördag 11 sept., 08:00-17:00
Onsdag 28 april, 17:00-19:00 Onsdag 15 sept., 15:00-18:00 
Lördag 08 maj, 08:00-17:00 Lördag 18 sept., 08:00-17:00 
Onsdag 12 maj, 17:00-19:00 Lördag 25 sept., 08:00-17:00 
Lördag 15 maj, 08:00-17:00 Söndag 26 sept., 08:00-17:00 
Onsdag 19 maj, 17:00-19:00 Lördag 02 okt., 08:00-17:00 
Onsdag 26 maj, 15:00-19:00 Lördag 09 okt., 08:00-17:00 
Lördag 29 maj, 08:00-17:00 Onsdag 20 okt., 10:00-15:00 
Onsdag 02 juni, 15:00-19:00

Bokning sker i löpande tidsordning, inga luckor accepteras. Skriv tydligt!
Onsdagar endast båtar med egen vagn. Båtägare ska vara på plats 2 timmar före bokad tid.
2 personer skall närvara.
”Ankomstanmälan” sker till varvsfunktionärerna.
Om du får förhinder att komma till din bokade tid måste detta meddelas till varvspersonalen snarast via varv-
stelefonen, 076-1074892 som är påslagen under iläggningstiderna.
Kontrollera båtvagnen.
Ingen telefonbokning via expedition.
Om du behöver sjö- eller torrsätta din båt på andra tider än här ovan, kan du boka annan tid i samråd med 
funktionärerna. Avgiften är då 1000 kr.
Övriga lyftfrågor eller frågor som berör varvet besvaras av varvschefen Hasse Juhlin 070-5703677. 

Sjösättning och Corona
Vid sjösättningen måste alla tänka på att hålla avstånd, inte springa in på varvskontoret och inte sträcka sig in 
i traktorn. Vi tyckte att det fungerade bra förra året. Använd munskydd!
 
Varvstelefon
(Endast under annonserade tider)
076-1074892

Varvsfunktionärer
Hans Juhlin Varvschef  070-5703677 
Lennart Herdin 070-3364811 
Perra Sundberg 070-5618956 
Torsten Molarin 070-6992236 
Mats Elfsberg 070-5883299
Jan Söderström 070-5819013
Jan Öberg 070-5559840
Kent Herdin 070-6793283
Kent Andersson 070-6367009
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Vintern är ju som bekant lågsäsong för båtlivet 
med avseende att vara ute på vattenspegeln men 
lite förberedelser blir det istället under denna tid 
inför sommaren. Sektionen använder denna tid till 
planering av kommande säsongs verksamhet. Dock 
är tidsplanerna än så länge preliminära för seglarsko-
la och kvällsseglingar när detta går i tryck men håll 
koll på ÖBK:s hemsida där vi lägger ut inbjudan till 
seglarskola eller anmäl intresse redan nu genom att 
maila obksegling@gmail.com 
Som sagt även denna säsong planerar Seglings- och 
ungdomssektionen att hålla seglarskola. Och gläd-
jande är att vi har bättre förutsättningar för detta än 
på länge då våra ungdomsledare  är kvar i sektionen. 
Dessutom kan vi välkomna ytterligare en ungdoms-
ledare till sektionen. Björn Swartling anmälde in-
tresse under förra året och kommer att medverka vid 
seglarskolan. Sektionen har inför denna säsong köpt 
in jolletypen tvåkrona vilket blir ett komplement till 
optimistseglingen. 

I dagsläget planerar sektionen att genomföra
följande verksamhet:
Fredagsseglingar, försommaren
Fredagseglingar planeras att hållas den 21/5, 28/5 
och 4/6. Start kl 17:30
Seglarskola
4 dagars seglarskola med 4 
timmar per dag. Förmiddag 
eller eftermiddag. En avgift 
kommer att tas ut för Seglar-
skolan. Kvällsseglingarna är 
avgiftsfria.
Seglarskola planeras genom-
föras veckorna 24 och 25. 
Vecka 26 finns som reserv-
vecka om intresset skulle vara 
stort.
Observera att veckorna är 
preliminära och veckor med för 
låg bokningsgrad kommer inte 
att genomföras.
Intresseanmälan skickas till: 
obksegling@gmail.com
Klubbmästerskap 28 augusti
Det årliga klubbmästerskapet 
planeras att genomföras den 
28:e augusti. Mer information 
kommer framöver på ÖBK:s 
hemsida. Precis som förra året 
är Niklas Sjulander tävlings-
general.

Fredagsseglingar, hösten
Höstseglingar. Sektionen planerar att genomföra 
fredagsseglingar sensommar och tidig höst men 
inga datum är satta. Mer information kommer under 
säsongen.
Övrig verksamhet
Under våren och sommaren kommer vi som vanligt 
att arbeta med våra jollar där behov finns. Vi tar 
tacksamt emot hjälp om det finns medlemmar som 
känner att de vill delta i verksamheten. Bland annat 
behöver sektionens Snipe jolle en uppfräschning 
under våren. 
Också om man känner att man vill delta i sektionens 
arbete med att genomföra och planera verksamheten 
får man gärna höra av sig till Sakarias eller Peter då 
vi ser ett behov inför framtiden för att kunna utveck-
la sektionen.

Hälsningar Seglings- och ungdomssektionen
Peter Loboda
Sakarias Petersson
Ola Lejman,
Niklas Sjulander
Saga Petersson
Axel Skagermark,
Simon Arnestrand
Björn Swartling

SEGLINGS- OCH UNGDOMSSEKTIONEN HAR ORDET
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Mitt liv som aktiv i ÖBK började 1960 när jag som intresserad 
seglare fick hjälpa Gösta Leustadius som var ansvarig för segel-
sektionen i ÖBK. Han var tillsammans med en Stockholmsklubb 
ansvarig för den s.k. Öregrundsregattan, en årlig jollekappsegling 
i Öregrundsgrepen. 1973 tog jag över segelsektionen och blev an-
svarig för regattan. 1974 arrangerade vi VM uttagningar för 5-0-5 
men jag slet halvt ihjäl mig en hel vårtermin för detta arrangemang 
och när vi sedan blev tillfrågade 1975 om att arrangera Folkbåts 
SM blev vi med brist på egna funktionärer tvungna att tacka nej och 
därmed lades Öregrundsregattan ner för gått.
Jag fortsatte som ansvarig för segelsektionen till 1982 och för den 
som är intresserad av mer seglingshistoria hänvisar jag till min ar-
tikel i Jubileumsskriften 1998.
60-talet. Deltog som ÖBK-are som bevakningsbåt i Roslagsloppet 
som startade 1962. Deltog också i loppet tillsammans med Bosse 
Karlsson 1963.
60 och 70-tal. Var mycket aktiv både som deltagare och banläggare 
i Navigationstävlingarna.

Mellan 1978 och 1987 var jag ordförande i klubben och nedan är ett axplock av vad som hände då.
1978. Klubben har under våren innan tecknat arrendeavtal gällande hamn och varvsplan vid Katrinörarna. 
Bryggorna i Mormorsviken hade Då redan tidigare lagts ut av Kommunen och nu kom mycket tid att läggas 
ner på ”Nya varvet”.
1981. Första åren vi använde varvet anlitades mobilkran (”Kran Roffe”) för att lyfta och sätta i båtarna men 
nu kom en fast kran på plats som vi beställde från Eks Mekaniska i Uppsala medan Kommunen med Nisse 
Mattson, Öregrunds ansvarig, stod för fundamentet.
1982. Mastkran kom på plats. Jag måttsatte den. Kanske inte helt optimal höjd nu men vem kunde då ana den 
utveckling som kom vad gällde storleken på båtarna.
1983. Mastskjul byggdes som jag ritade. Jag har faktiskt ritningen kvar hemma. Vi beslutade också att börja leta 
efter en ny klubbholme. Hur trevlig den gamla än var som låg inne vid Tögen, och som ”Ersholms Uno” som 
ägde ön lät oss disponera, så var den absolut inte optimal för segelbåtar och det ökande antalet båtar i klubben.
1984. Jag och andra letade efter en ny klubbholme och vid en av våra seglingar lade vi till vid den ö som se-
dan blev vår klubbholme. Jag blev mycket förtjust och Styrelsen uppmuntrade förslaget. Jag fick tag i ägaren 
Christel Edin som ställde sig positiv. Men innan vi kunde slutföra ett avtal måste vi få godkännande av ägaren 
till ön mitt emot i sundet som visades tillhöra Sladdarön som ägs av ”Axelsson-Johnsson Koncernen”. Jag fick 
kontakt med Antonina, dåvarande koncernordförande, som inte visste att de ägde ön men ändå gav sitt godkän-
nande direkt på telefon. Kjell Nyman och jag träffade sedan Christel ute holmen mitt i vintern och gjorde upp 
ett arrendekontrakt. Lite Kuriosa var att Kjell och jag körde bil ända ut till ön.
1987 till långt in på 2000 -talet har jag också hunnit med följande:
Mycket aktiv i underhåll, nya bryggor mm på klubbholmen tills den unga generationen tog över.
Revisor i flera år och ÖBK representant i RBF styrelse i 4 år där min efterträdare på mitt initiativ blev Håkan 
Wahlgren. Dessutom suttit i Valberedningen flera år.
Göran Lodin
Januari 2021

MITT LIV I ÖREGRUNDS BÅTKLUBB
Göran Lodin
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Svenska Sjö är  specialister på båt och 
 erbjuder våra försäkrings tagare kunnig, 
snabb och smidig skadehantering till låga 
premier. Dessutom ger vi dig som kund 
resultatbonus på överskottet. 

Som medlem i Svenska Seglarförbundet 
försäkrar du din båt  extra förmånligt, utöver 
andra rabatter såsom nautisk kompetens.

Sedan 1967 har vi  tryggat båtägare och båt
klubbs medlemmar i hela  landet, så nästa 
gång nån vinkar, är det kanske en i gänget.

Välkommen att räkna ut din 
premie på www.svenskasjo.se 
eller läs av QR-koden.

Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt



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


