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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Nu väntar vi på båtsäsongen 2022 med
sjösättning och andra aktiviteter!
Efter två år som präglats av en pandemi var vi många som 
gick in i 2022 med önskan, förväntan och förhoppningar 
om en lugnare tid. Men vad hände? Jo det blev ännu värre, 
Ryssland invaderar Ukraina med fruktansvärda följder.
Oaktat allt som händer så får vi försöka se framåt och 
hoppas på en skön och fin kommande båtsommar.
Klubben har nu genomfört sitt årsmöte i november 2021. Glädjande var att vi nu 
åter kunde samlas i Societetshuset enligt gammal  tradition. Ola Lejman lämnan-
de styrelsen efter många års väl förrättat värv i olika roller, och avtackades på 
sedvanligt sätt. Två nya namn har tillkommit, Per Andersson och Björn Mannby, 
som hälsas varmt välkomna till styrelsen! Stort tack till er alla som oförtröttligt 
bidrar med arbetsinsatser till vår fina klubb!
Några tankar kring båtlivets framtid: Vad 2022 kommer att bestå av återstår att 
se, men med facit från vår verksamhet 2021 är jag hoppfull inför en ny säsong.. 
Jag hoppas på ett år som tar oss bort från pandemier och annat elände och att vi 
båtentusiaster åter kan mötas på vattnet och på land. En annan sak är vad som 
händer med våra drivmedelspriser, men det får bli en senare fråga.
Maskinhall: Nu får vi hoppas att det går att genomföra invigningen av hallen 
m.m. till sommaren.    
Regionalt skärgårdssamarbete: Hamn- och farledsguiden rullar på som planerat. 
Hydrographica sammanställer nu material och fortsätter med fältarbetena. Boken 
(Hamnguiden 10) ska vara klar för försäljning och digital prenumeration senast 
under första kvartalet 2023. Mer information finns på RBFs hemsida. rbf.se
Miljö: Är allt rätt och riktigt inför en eventuell kontroll av vår verksamhet? Hur 
sker processen om det kommer anmärkningar på vår miljö och vilka skyldigheter 
har båtklubben? Många frågor som vi behöver ha svar på. Kontakta Lars Svens-
son eller Magnus Appelberg (ÖBKs miljöskyddsombud) om du har miljöfrågor 
eller vill hjälpa till med miljöarbetet.
På vår hemsida kan du ta del av vår miljöpolicy. oregrundsbatklubb.se
Nu ser vi fram mot en fin och förhoppningsvis skön båtsommar!
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 oregrundsbatklubb.se
Tänk också på att vara 
medlem i Sjöräddnings 
Sällskapet!
RS Öregrund är en av Sjör-
äddningssällskapets lokala 
räddningsstationer.
När larmet går lämnar de 
frivilliga sjöräddarna kaj 
inom 15 minuter, dygnet 
runt, året om.
Håkan Wahlgren
Ordförande ÖBK
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KANSLIAKTUELLT

     ÖBK riktar ett stort tack till våra annonsörer – sponsorer 

   
                                       

                

Båt som ej ska sjösättas 2022
Du som har en båtplats och av någon anledning inte 
kan sjösätta din båt och ännu inte meddelat kansliet, 
vänligen gör det snarast.
Vi hyr då ut din båtplats tillfälligt under säsongen. 
Båtplatsen får hyras ut i ett år, sedan måste den sägas 
upp.
Det är inte tillåtet att själv som båtplatsinnehavare att 
hyra ut båtplatsen.
 
Du som står i kö till fast eller tillfällig båtplats
Fasta och tillfälliga båtplatser delas ut och faktureras 
löpande vartefter vi får in tillgängliga platser.
 
Vaktnatt
Glädjande att så många bokat er vaktnatt själva i BAS.
Du kan enkelt göra det genom bank-id inloggning - 
meddela kansliet ditt fullständiga personnummer på 
obk@oregrund.nu
Vaktlistorna kommer att skickas ut via e-post. Sista 
dag för att boka själv är 13 mars, sedan tilldelas du 
ett nattvaktspass.
 
Medlemsenkäten
Resultatet från Medlemsenkäten 2021 hittar du på vår 
hemsida www.oregrundsbatklubb.se
 

Faktureringsperioder
Januari / Februari
Medlemsavgifter och båtplatsavgifter
Juni/Augusti
Sjösättningsavgifter och köavgifter fast båtplats
November/December
Upptagningsavgifter, varvsplatsavgifter samt köav-
gifter varvsplats
 
Kansliets öppettider under våren
Torsdagar 14-16
Fredagar 10-14
Undantag då vi håller stängt är:
Fredag 15/4 Långfredag, Torsdag 26/5 Kristi Him,
Torsdag och fredag 9-10 Juni samt Fredag 24/6 Mid-
sommarafton.
Kom ihåg att meddela kansliet om du bytt e-post, 
adress, telefonnummer eller båt till obk@oregrund.
nu eller på telefon 0173-31160
Aktuell information hittar du på vår hemsida:
oregrundsbatklubb.se
Följ oss gärna på Facebook! - Öregrunds Båtklubb
 
Vi önskar er alla en varm solig vår och en fantastisk 
båtsommar!
Anne-Lie, Birgitta och Kerstin
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Ordförande Håkan Wahlgren  070-824 85 98
Vice ordf. Björn Pettersson  073-337 23 62
Kassör Kerstin Olsson 070-328 19 37
Sekreterare  Anders Eriksson 070-414 05 28
Ledamot  Mats Elfsberg  070-588 32 99
Ledamot Björn Mannby 070-285 84 80
Ledamot  Per Andersson 072-533 39 19
Suppleant Jan Palm 070-273 15 40
Suppleant Daniel Jansson 070-619 15 90

ÖBK STYRELSE 2022

Årsmötet klubbat och klart
Lördag 27/11 genomförde ÖBK sitt årsmöte för 2021, 
med 30 medlemmar närvarande. Innan årsmötesför-
handlingarna inleddes presenterades resultaten från 
årets medlemsenkät – omdömena är över lag mycket 
positiva.
ÖBK:s ordförande Håkan Wahlgren öppnade sedan 
mötet, Rolf Arvidsson valdes till mötesordförande 
och My Laurell till sekreterare. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhets-
året 20/21 och styrelsens förslag till budget för 21/22 
klubbades. Om budgeten hålls kommer ett visst över-
skott att kunna redovisas för kommande verksam-
hetsår, detta tack vare att årsmötet också godkände 
styrelsens förslag till avgiftshöjningar. Såväl med-
lemsavgifter som avgifterna för båtplatser och torr- 
och sjösättning höjs. 
Tre av fem motioner fick bifall av årsmötet: en grupp 
har utsetts för att vidta åtgärder som kan öka säker-
heten i mastskjulet, klubben kommer att köpa in en 

undervattenskamera och nya skyltar kommer att sät-
tas upp på klubbholmen. Detta för att alla ska veta att 
hundar inte får gå lösa och att det inte är tillåtet med 
långskeppstilläggning på norra bryggan. 
Val av styrelse genomfördes enligt valberedningens 
förslag, vilket innebär att styrelsen under 21-22 kom-
mer att bestå av Håkan Wahlgren, ordförande, Kerstin 
Olsson, kassör samt styrelseledamöterna Anders 
Eriksson, Mats Elfsberg (omval), Björn Pettersson 
(omval), Per Andersson (nyval), och Björn Mannby 
(nyval). Jan Palm och Daniel Jansson omvaldes som 
styrelsesuppleanter. 
Magnus Appelberg och Lars Svensson utsågs till mil-
jöombud, i övrigt omvaldes samtliga funktionärer. 
Sackarias Pettersson och Charlotte af Ugglas omval-
des till valberedningen och Sverre Svahnström som 
föreningens revisor. 
Ola Leiman avtackades för mångåriga insatser i för-
eningen, de senaste sju åren som styrelseledamot.

Vinddrivna mist-
luren på Fluttskär
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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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MASTHANTERINGSGRUPPEN

Under det senaste årsmöte beslutades att inrätta 
en Masthanteringsgrupp.
Syftet är att utveckla hanteringen av master på Var-
vet på Katrinörarna för en ökad säkerhet, komfort och 
ordning och reda.
Arbetet inleds under våren och information kommer 
att anslås på anslagstavlan vid varvskontoret.
I gruppen ingår
Lasse Svensson 070-3695690
Micke Andersson 070-7875967
Bobby Lodin 070-7433786
Vi ser gärna fler i gruppen.

UNGDOMS- OCH SEGELSEKTIONENS TÄLTHANGAR

Ungdoms- och segelbåtssektionens nya tälthangar
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Östhammar                   
 

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

Hydraulslang, Olja & Tillbehör 
Skruvsortiment, Gängstång – även i rostfritt  

Slangjour dygnet runt, ring ord nr. 0173-104 25 
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 2022. 
(Gäller större delar av sortimentet, EJ på kampanj eller redan nedsatta priser) 

 
Men håll uppsikt på ÖBK:s  hemsida. 

Där kommer vi med särskilda kampanjer med rejäla rabatter. Ange 
avtalsnumret, som du hittar i annonsen på hemsidan, samt medlemsnummer.  

 

 
Välkommen 

 Email: osthammar@adbildelar.se  Tel. 0173-10425   
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UNGDOMS- OCH SEGELSEKTIONEN HAR ORDET

2021 var ett intensivt och roligt år 
då seglarskolan gick att genomföra 
över flera veckor och många fick 
prova på att hantera en segeljolle 
för första gången. Glädjande att 
många deltagare från seglarskolan 
2020 återvände och deltog även i 
seglarskolan 2021. Sektionen har 
under februari haft de första plane-
rande möten inför säsongen 2022, 
då vi återigen planerar för att er-
bjuda en seglarskola. 
Under hösten deltog Simon på 
Seglardagen som arrangeras av 
SSF där seglarfunktionärer från 
hela Sverige deltar och kul att 
ÖBK kunde representeras på den-
na träff. Simon bidrar i detta num-
mer med en egen sammanfattning 
av seglardagen. 
För att sektionen i framtiden ska 
kunna fortsätta med att erbjuda 
seglarskola behöver vi kontinu-
erligt utbilda nya ungdomar som 
vill vara med att introducera andra 
barn till att börja jollesegla. Därför 
ser vi gärna att de som har varit 
med någon säsong och är mellan 
14 och 18 anmäler intresse till att 
vara instruktör på seglarskolan. 
För att bli instruktör behöver man 
slutföra SSF:s grundutbildning 
för seglarinstruktörer. Som segla-
rinstruktör får man ett roligt och 
ansvarfullt uppdrag och utöver 
det utgår det även ersättning under 
den period som man arbetar med 
seglarskolan.

Mer planering kommer som sagt att behövas innan vi kan ge definitiva besked om datum för våra verksamheter 
2022, men vi hoppas som vanligt på att få se många glada seglare nere vid Katrinörarna även denna sommar.
Nedan följer det vi hoppas kunna genomföra denna säsong.
Fredagsseglingar, försommaren
Kvällsseglingar med klubbens jollar planerar vi att hålla under slutet av maj och början av juni. 
Mer information kommer på klubbens hemsida och Facebook.
Seglarskola
Seglarskolan kommer högst troligt att genomföras under v 28. Även fler veckor i anslutning till v 28 kan kom-
ma att genomföras men är fortfarande osäkert. Håll utkik på klubbens hemsida eller sektionens Facebook sida.
Intresseanmälan kan skickas till obksegling@gmail.com så återkommer sektionen med information.
Klubbmästerskap i augusti
Det årliga klubbmästerskapet planeras att genomföras i augusti. Mer information kommer framöver på ÖBK:s 
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SEGLARTRÄFF
20-21/11 2021
Jag var i höstas på Seglarträffen vilket är ett 
forum för de som på något sätt är aktiva inom 
Svenska Seglarförbundet (SSF) genom klub-
bar, klassförbund, distrikt eller förbund. Träf-
fen genomförs vanligtvis varje år och innefatt-
ar föreläsningar, workshops och inspiration 
kring segling och SSF:s arbete. I november 
2021 genomfördes seglarträffen på tre platser 
parallellt: Stockholm, Marstrand och Malmö. 
Anledningen till detta var att minska smittoris-
ken och korta ner resan så att fler skulle kun-
na delta, vi kan därmed förvänta oss liknande 
upplägg kommande år. Temat på seglarträffen 
var att göra segling tillgängligt för alla, oavsett 
bakgrund. Detta innebär att vi inom SSF ska 
arbeta för att få bort ekonomiska hinder samt 
att få alla att känna sig välkomna och inklude-
rade till våra klubbar och föreningar. En viktig 
förutsättning för att uppnå detta är att vi har 
tydliga informationskanaler där vi kan nå ut till 
alla som vi vill nå ut till.
Verksamheten som Segel- och Ungdomssek-
tionen utför i ÖBK innefattar redan mycket 
av detta, till exempel genom att vi erbjuder 
seglarskola till relativt låga avgifter för barn 
och ungdomar som bor i närområdet och för 
de som är i Öregrund under somrarna. Något 
vi har haft ambitionen att göra för att bredda 
verksamheten och för att inkludera fler är att 
erbjuda seglingskurser även för vuxna. Detta 
skulle förmodligen uppskattas av många som 
har blivit intresserade av segling på senare år 
och vill utveckla sina kunskaper samt för de 
som är nyfikna på att testa på segling. En an-
nan aspekt av verksamheten som skulle kunna 
utvecklas är kommunikation och information. 
Vi skulle kunna skapa ett större intresse kring 
klubbens seglingsverksamhet om vi lyckas nå 
ut till fler. Det gäller att få in fler eventuella 
instruktörer och verksamhetsansvariga för att 
verksamheten fortsatt ska kunna drivas. Vi är 
därför alltid öppna för förslag och tips om hur 
vi ska nå ut till fler seglingsintresserade! Om 
ni är intresserade av att läsa mer kring seglar-
träffen och Svenska Seglarförbundets arbete så 
finns det ytterligare dokumentation och infor-
mation på deras hemsida (svensksegling.se).
Simon Arnestrand
Seglingsinstruktör, ÖBK

hemsida. Precis som förra året är Niklas Sjulander 
tävlingsgeneral.
Fredagsseglingar, hösten
Höstseglingar. Sektionen planerar att genomföra fre-
dagsseglingar sensommar och tidig höst men inga 
datum är satta. Mer information kommer under sä-
songen.
Utbildningar
Klubbens instruktörer Simon och Axel kommer under 
våren att gå SSF:s utbildning för att bli Seglarskole-
ansvariga.
Övrig verksamhet
Under våren och sommaren kommer vi som vanligt 
att arbeta med våra jollar där behov finns. Vi tar tack-
samt emot hjälp om det finns medlemmar som känner 
att de vill delta i verksamheten. 
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 utveckla 
sektionen.
Hälsningar
Seglings- och ungdomssektionen
Peter Loboda
Sakarias Petersson
Niklas Sjulander
Saga Petersson
Axel Skagermark
Simon Arnestrand

Seglarinstruktörer  Sara, Simon, Björn och Axel.
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Nu ljusnar det, dagarna blir längre och vi behöver 
alla något att glädjas åt i dessa svåra tider…
Tänk nu på att ha uppsikt över din båt och övriga 
båtar som ligger vid bryggorna och på varvet. Enligt 
polisens rapporter har tillgreppen tyvärr tilltagit 
under senare tid. Det största skyddet är ni medlem-
mar som är närvarande och rör er kring våra båtar. 
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 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:
– Vi hoppas nu att det går att genomföra invigning 

av maskinhallen m.m.
– Allmänt underhåll av bryggor, mark och byggna-

der.
– Fortsatt underhåll av servicehuset.
– Uppdatering av avloppssystemet i Servicehuset
– Större reparation (bärande delar) av mastbryggan 

är nu påbörjad.  
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 platsen till 
andra behövande 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.
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.
Har du nu märkt dina saker med namn och medlems-
nummer?
Om inte så är det hög tid! Alla jollar mm. som du 
förvarar inom hamn/varvsområde ska vara märkta 
med medlemsnummer. Klart senast 2022-05-31 
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 mail 
adresser samt aktuella båtuppgifter till Anne-Lie på 
kansliet med tanke på våra utskick m.m.
Om du har frågor om båtplatser kontaktar du Birgitta 
070-5450262.
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 
erfarenhet av bygg, el, vvs, m.m. 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 områ-
den. Kontakta Jan Palm 070-2731540 eller Daniel 
Jansson 070-6191590 (ansvariga för vår arbetsplikt) 
om du undrar över något.
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 ansvar för att de 
miljöregler som ÖBK fastställt efterlevs.
Hamnordning:
Följ vår hamnordning som finns på klubbens an-
slagstavlor i hamnarna eller på vår hemsida.
Om du undrar över något eller upptäcker fel och 
brister så är du alltid välkommen att ringa underteck-
nad 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, 
klubben!
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 2022!  
Håkan Wahlgren
Hamnchef ÖBK
Tel: 0173-311 60  070-8248598

HAMNANSVARIG HAR ORDET
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VARVET

Kärror
Båtägare måste kontrollera sina däck på kärrorna, 
pumpa och eventuellt byta däck. Smörj upp stöttor 
och leder så det fungerar bättre.
Se också till att medlemsnumret är skrivet på dem.
De som inte har varvsplats ombedes ta bort sina kär-
ror från varvet

Övrigt
Tänk på att ni måste vara försäkrade om något hän-
der. Båtägaren står för försäkringen om något skulle 
inträffa.
Ett bättre begagnat tält 12 x 4,3 m har köpts in. Det 
monterades och  sattes upp i december på varvet 
främst för segelsektionens båtar.

Kodbrickor
Jag uppmanar alla som behöver boka sjösättning via 
kran att köpa en tag till ÖBK för att komma in i rum-
met där bokningspärmen finns.
Dessutom öppnas en helt större service för varje med-
lem som har en personlig tag.

Städning på varvet
Onsdagen den 15/6 kl 18:00 träffas vi och städar på 
varvet, ÖBK bjuder på varmkorv.

Slyröjning på varv och och hamnar
Lördagen den 3/9 kl 10:00 träffas vi och röjer på om-
rådet, även nu bjuder vi på varmkorv.

Räddningsstegar som inte blivit uppsatta
Det är många räddningsstegar som inte är uppsatta, 
därför ber jag att bryggbasar ser till att de monteras 
enligt instruktion som finns i maskinhallen.

Mats Elfsberg
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VARVSKÄRRAN I NYSKICK
Kent Herdin har lagt ner ett jättejobb på att 
få varvskärran som i nyskick. Han har totalt 
lagt ner 106 arbetstimmar på detta. Grundren-
göring, nya hjul fram, 8 stycken, rosthamrad, 
borstad, målad i blått tre gånger, nya glidytor i 
rostfritt, förstärkt i bakkant, renovering av kul-
lagerytor och nytt tryckt virke på ovansidan.

Mats Elfsberg
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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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Sjösättning- och torrsättningsdagar/tider 2022 
Bokningspärmen finns i maskinhallens  Rast och Mötesrum / WC 
 
INSTRUKTIONER 
Ingen telefonbokning möjlig via expedition. 
Båtägare skall vara på plats senast 2 timmar före bokad tid. 
2 personer skall deltaga. 
”Ankomstanmälan” sker till varvspersonalen. 
Båtägare som ej kan komma till bokad tid måste meddela detta till varvsfunktionär lördag 
morgon eller onsdag eftermiddag på varvstelefon  076-1074892. Endast då är telefonen 
påslagen. 
Kontrollera din båt kärra/vagn.  www.oregrundsbatklubb.se/varvet  
___________________________________________________ 
Lördagar och söndagar start 08:00, onsdagar start 17:00 (endast båtar med vagn) 
                     
Sjösättning                                                                      Torrsättning  
 
Onsdag 06 april 10:00-15:00 

Onsdag 20 april 

Onsdag 04 maj 

Lördag 14 maj 

Onsdag 18 maj 

Lördag 21 maj 

Onsdag 25 maj 

Onsdag 01 juni    15:00-19:00 

Lördag 04 juni 

Onsdag 08 juni 15:00-19:00 
 
 
Andra tider kan under iläggning/upptagning bokas med funktionär och kostar 1500 kr/lyft. 
 

Varvsfunktionärer 

Kent Herdin   0706-793283     Lennart Herdin  0703-364811  
Perra Sundberg  0705-618956     Torsten Molarin  0706-992236  
Mats Elfsberg   0705-883299     Jan Söderström  0705-819013  
Jan Öberg   0705-559840     Kent Andersson  0706-367009 
Hans Juhlin, varvschef  0705-703677 

Onsdag 07 sept.                15:00-18:00 

Lördag 10 sept.                  

Onsdag 14 sept.                 15:00-18:00 

Lördag 17 sept.                  

Lördag 24 sep.                    

Söndag 25 sep.                    

Lördag 01 okt.                     

Lördag 08 okt.                     

Onsdag 19 okt.                    10:00-15:00 
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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 skade
reglering. 

Tillsammans med båtorganisationerna  
arbetar vi ständigt med att utveckla de 
bästa båtförsäkringarna och trygghets
lösningarna för dig och din båtklubb.

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

Bättre försäkring 
till lägre pris

010-490 49 00
dygnet runt

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 

riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 

det svenska båtlivet.



Tidningsproduktion: Redaktionskommittén – ÖBK och Isamedesign. Tryck: RK Tryck 2022

Returadress:
RK tryck, Knivstagatan 11, 753 23 UPPSALA


