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Hansa Marin
Segel, rigg & lite kapell

• reparationer
• tvätt
• impregnering
• underhåll av 

 be fintliga kapell 
och segel 
 
 
 
 
 

Vi åtar oss även 
 nytillverkning av 
 sprayhoods, balkong/
insynsskydd, pool
täckningar, förtält 
och terasstak. 
 
 
 
 
 
 

 
Segel & Kapell i Haninge
Lillsjövägen 9, 136 50 Haninge
08-500 265 50
08-400 270 10
www.segelokapell.se
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Marie Senke

Ledare

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö  
och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och 
smidig skadereglering. Du får del av Svenska Sjös överskott genom direkt bonus på nästkommande 
års premie och din båtklubb får medel för att ytterligare utveckla sin verksamhet. En båtförsäkring  
i Svenska Sjö lönar sig alltså både för dig och för din klubb.

Så du kan med glädje gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.
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” Det är kul att vara 
 delägare. I år får vi 
 tillbaka 1,4 miljoner 
 kronor.” 

 Sofie, seglare och motorbåtsägare.  
 Kund och en av våra 247 000 delägare.
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HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskydd, – Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden

Vår vision om giftfri båtbotten 
år 2021 – miljöarbetet blir en 
pågående process framöver!

Miljöarbetet är inget man bockar av och är klar – man blir aldrig klar! Inom 
båtorganisationerna är miljöarbetet mycket aktivt just nu skulle jag säga. Med 
de  lagar och riktlinjer som myndigheterna har satt krävs det stort fokus kring 
detta. Allt arbete, små som stora steg, framåt har betydelse!

Båtklubbar går under ”Miljöfarlig verk-
samhet” viket gör att miljöarbetet blir än 
viktigare för oss. Där måste vi alla, var 
och en ta vårt ansvar och dra vårt strå till 
stacken – inget annat gäller oavsett vad 
man tycker om det!

Onsdagen den 19 oktober hade vi 
Söder törns miljöinspektör Christian 
Weyer på besök som gjorde en besiktning 
av hamnen och vårt arbete kring miljö. 
Vi fick godkänt och Christian är nöjd 
med vår vision, men vi behöver sätta 
en handlingsplan på hur vi kommer dit, 
giftfri båtbotten 2021. Styrelsen kom-
mer att göra arbetet kring handlingspla-
nen, men det är vi tillsammans som 
måste tänka miljövänlig båtbotten och 
agera därefter för att nå målet. Allt pekar 
på att vi ska måla mindre, allra helst inte 
alls. Kanske blästrar vi våra båtar om 
några år för att få dem helt rena? Många 
tankar och idéer finns, men det gäller att 
vi hittar balansen mellan handlingar och 
ekonomi.

Vissa saker känns självklara 2016; 
man målar inte med TBT-färger (för-
bjöds 1989), inte heller med västkust-
färg på ostkusten och man använder av 
 Kemikalieinspektionen godkända bot-
tenfärger. Inom ÖBK har vi en miljö-
policy som finns att läsa på vår hemsida, 
den har alla medlemmar skyldighet att 

hålla koll på. Det gäller nu att hålla sig 
informerad om vilka alternativ som före-
ligger, vilka metoder som kan tillämpas 
för borttagning av gammal bottenfärg 
på ett miljöriktigt sätt, vilka färger som 
fungerar bra. Följa med i den utveckling 
som sker, samtala med båtkompisarna 
om nyheter, testresultat, erfarenheter 
m.m. Detta är ett arbete som vi kan för-
enas i och verkar till god gemenskap och 
härlig klubbanda! Vi har en miljögrupp 
inom ÖBK, känner du att du vill jobba 
med miljöfrågor? Kontakta mig, och 
kom med på nästa träff vi har.

I tisdags var det SMBF:s miljökonfe-
rens med lite pekpinnar, inspiration och 
mycket information. Man pratade bland 
annat om en Miljöskola som lät intres-
sant, något vi kommer ta vidare inom 
ÖBK. Intressant att höra hur andra job-
bar med dessa frågor. Många olika båt-
klubbar med vitt skilda förutsättningar.

Det som har fungerat mycket bra 
hos oss under säsongen är vår toatöm-
ningsstation som sattes i bruk kring mid-
sommar 2015. Till denna pump har vi 
en 6 kubikmeters tank som tömdes nu 
 innan kylan slår till och den var full till 
2/3, kanske fyller vi den nästa år?

Vi får löpande rapporter från Polisen 
och Båtsamverkan, som vi delger er via 
e-post. Tyvärr ingen rolig läsning.

Ser ni något som ser lite märkligt ut, ring 
upp den båtägare det gäller (namn och te-
lefonnr ska finnas på varje  enskild  ägares 
vagga/pallbock) eller lägg ut det i vår 
facebookgrupp  Österhaninge Båt-
klubb. Idag är vi 114 st medlemmar, 
anslut dig du med!

Hösten är även planeringens tid med 
möten och budgetarbete inför komman-
de säsong. Kontakta kommittéerna om 
du har tankar och idéer kring saker som 
kan förbättras eller bör underhållas. Du 
hittar alla kontaktuppgifter på vår hem-
sida www.obk.se. Planeringsmöte för 
styrelsen tillsammans med kommittéer-
na är satt till den 23 november kl. 18.30 
i Askvik. 

Till sist vill jag tacka för den här båt-
säsongen och alla nya och gamla med-
lemmar som har engagerat sig stenhårt 
i vår båtklubb. Själv ser jag fram emot 
2017, då ska jag vara ute på sjön, i år 
blev det i princip ingenting p.g.a. en båt-
motor som varit i dålig form.

Väl mött!
Marie Senke, 28 oktober
marie.senke@comhem.se
0708-99 42 22
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Klulbbmästare 2016
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Höstrusket 2016 Klubbmästare 2016

Höstrusket 2016
Sju båtar kom till start och sex båtar i mål. 

Övriga i Höstrusket:
Trea Håkan Andersson Smaragd
Fyra Anders Lindén Maxi 99
Femma Björn Evers Scampi
Sexa Undertecknad i Albin Alpha

Rusket ute blev och 
istället blev det en varm 
och solig av  slutning på 
ÖBK:s klubbseglingar.

I den rådande lätta  vinden 
kortades banan från ca 15 till 9 Nm. 
Banan var lagd med varierande 
bogar där nordligaste rundningen 
var Jutholmen utanför  Dalarö. 

Janne Rensvik i Flykt fick man
kemang med  spinnackerfallet och 
valde att bryta. Toppstriden stod 
nu mellan Jonas Edwinson i NF 
och Hammarqvist i H-båt, i omräk-
nad tid skilde bara 22 sek till Jonas 
fördel.

Vi gratulerar Jonas till se-
gern i  Höstrusket men klubb-

mästerskapet 2016 gick till 
Hammarqvist för en väl 

genomförd tävlings säsong.

Hasse Nilsson

FOTO: HASSE NILSSON

JONAS OCH HASSE

ALBIN ALPHA

20
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arqvist
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Höstfesten

Höstens första sopplunch, 17/10!
Tretton personer hade hörsammat inbjudan till hösten första sopplunch.  
Hm…lite bekymmersamt då man inte ska vara tretton vid bordet…

Vädret var mulet men vägen ut till 
klubbstugan var kantad med hös-
tens allra vackraste färger. Viken vi-
lade lugn och stilla. Stämningen var 
på topp och alla tyckte det smakade 
toppen! 

Menyn var:
Indisk kycklingsoppa med levain-
bröd, smör och ost och till kaffet 
en blåbärspaj med vaniljgrädde. 
Kockan hade missat att strö på 
mandelflarnen innan pajen åkte in 
i ugnen men räddade anrättningen 
 efteråt med att blanda honung, man-
del och smör i stekpannan… busgott! 

Pajen var en vanlig  smör-mjöl/
vete+graham-socker-paj med blå-
bärssylt/färska blåbär och som sagt 
– frästa mandelspån i honung och 
smör.

Med vänlig hösthälsning

Evalisa och Anders

Indisk kycklingsoppa 
(recept för 4 pers.)

1 finhackad gul lök
1 röd paprika, en grön paprika/tärnade
1 blekselleri/tärnad
250 g kycklingfilé
olivolja
2 vitlöksklyftor
1 msk curry – gul
1 tsk paprikapulver
1 nypa malen kryddnejlika
1 msk riven ingefära
1 l kycklingbuljong
1 burk vita bönor i tomatsås, 400 g
½ dl hackad persilja

1. Fräs grönsaker, vitlök 
och kryddor i oljan.

2. Tillsätt kycklingen och låt  
den fräsa med någon minut. 

3. Häll i buljongen, låt allt  
koka ca 10 min. 

4. Låt bönorna rinna av och  
tillsätt dem och persiljan. 

PS. Vi hade i lite  äggnudlar 
för  matig hetens skull.

Trevlig samvaro och härlig stämning är något som vi blivit bortskämda med på 
höstfesten och än en gång har klubbens eminenta festkommitté/kocklag ordnat 
med god mat och dryck. 
Kjell-Åke Rings enmansorkester såg 
till att vi fick röra på benen också. 
Tema slips gjorde att så många 
slipsar aldrig setts i klubbstugan tidi-
gare och roligt var att Berit Nilsson 

kammade hem priset för bästa slips. 
Hon förärades med  en  vacuumför-
slutare i pris. 

Evalisa förstärkte Kjell-Åkes spel 
med ett bejublat framträdande om 

”Moster Ingeborg” och vi fick vicka 
på hatten och rumpan  i takt.

HASSE NILSSON 
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Torrsättning Hamnkapten har ordet

Robert Johansson

Det är lördagkväll den 
 22  oktober och alla  båtarna 

står nu på land, skönt.
Upptagningarna har i höst gått lugnt och bra, inga personskador, vilket är det 
absolut viktigaste. 

Ett par små skador på två båtar inträffa-
de tyvärr, en rorkult och en mantågstötta. 
Vi skall inte ha mantåg/mantågs-
stöttor mon ter ade vid torr/sjösättning 
(läs Ordningsregler 7.5). Kanske har det 
i höst tagit lite längre tid än vanligt men 
säkerheten framför allt. Det vi kan (läs; 
skall) spara tid på är att du har dina bock-
ar/vagga, stöttor i ordning med full funk-
tion vad gäller justeringsskruvar m.m. I 
ÖBK är detta ett skallkrav på dig som 
båtägare. Detta besparar oss inte enbart 
tid, det gör även hela hanteringen av bå-
ten säkrare. Är du osäker på din vaggas 
eller dina bockars bärighet eller funktion 
fråga u.t. eller någon av traktorförarna.

Vi har 3 upptagningsdagar i ÖBK, 3 
lördagar. Upptagningsdagarna är uppde-
lade på ett förmiddagspass och ett efter-
middagspass. För de allra flesta, i princip 
alla, är det bara ett arbetspass á 4 timmar. 
För några få är det 3 hela lördagar som det 
skall jobbas på. Dessutom skall det inför 
dessa dagar både planeras och utföras en 
hel del; diesel hämtas och fyllas till trak-
tor, stroppar kontrolleras och rengöras, 
högtryckstvätt hämtas och lämnas, korv 
med tillbehör inhandlas, m.m. m.m. Som 
medlem i ÖBK är Du medlem i en ideell 

klubb som bygger på att vi alla hjälps åt. 
Detta har de allra flesta förstått. Dock är 
det för många som ej har förstått! Att un-
der pågående arbetspass stanna kvar och 
fixa och dona med sin egen båt när den 
väl kommit upp på land är inte OK! 

Vi står inför (är mitt i) en ge ne ra-
tionsväxling och några börjar med 
 ålderns rätt ha all rätt att slippa tunga 
lyft, knuffa vaggor, klättra upp och ned 
på båtarna, m.m. Ändock är det till stor 
del ”det äldre gardet” som är med och 
jobbar mest och hela passet! Nu måste 
nästa och nästnästa generation släppas 
fram och visa att de kan och vill jobba för 
en väl fungerande båtklubb, ett härligt 
ÖBK med kamratskap och en klubb-
anda som alla vill vara med i!

Vår WC-tömningsanläggning har 
fungerat perfekt, vi har pumpat upp ca 
4 200 l latrinavfall till tanken. – BRA! 
Nästa år kanske vi lyckas fylla hela tan-
ken (6 ooo l).

Marie skriver om vår miljöpolicy och 
visionen om giftfri båtbotten 2021. Vän-
ta inte med detta arbete, ta tag i det NU! 

Nya vaggskyltar med namn och tele-
fonnr kommer nu att beställas i enlighet 
med de uppgifter du lämnat på vagg-

skyltlistan i samband med upptagningen.
Under säsongen har under hålls-

arbeten och reparationer ut förts i ham-
nen bl.a. har bryg grindarna  fått nya lås-
cylindrar. När du läser detta har vi även 
haft höststädningsdagen och hamnen är 
städad och klar för vintern, vattnet av-
stängt, WC-stationen konserverad, bryg-
gorna oljade och klubbhuset med WC-
hus höststädade både inne och ute.

Vi har en del arbeten att utföra nu i 
höst innan isen lägger sig och även i vår 
innan sjösättningen startar. Anmäl ditt 
intresse för att hjälpa till, mail går bra: 
robert.johansson@creovent.se

Till sist, glöm inte bort att du är båtä-
gare även på vintern. Åk ned och kolla 
täckningen och stöttorna. När du ändå 
ser till din egen båt, kolla grannarnas, 
och meddela dem om något behöver åt-
gärdas.

Tack för denna 
säsong 

 // Robban

Katalog sökes!
P.g.a. motorhaveri söker jag en 
sprängskiss av en Yanmar ysb 12.

Vet du om du har, eller vet du någon som kan tänkas 
ha information om detta? Dieselpumpen har skurit.
Tacksam för hjälp/Bengt Utgrund
bengtutgrund@gmail.com



Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge

Vi är ett familjeföretag med snart 100års 
erfarenhet av fritids- och yrkesbåtar, 

t.ex. polis, sjöräddning och kustbevakning

Vi utför Volvo Penta och Yanmar service,
har lyftmöjlighet upp till 35 ton och 

miljöanpassad båtvätt

Gå in på hemsidan www.LBV.se
för mer information

eller ring oss på 08-501 530 04

Följ oss på facebook för 
glimtar av det dagliga arbetet
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