
1 

LOGGEN Nr 2 • 2014Österhaninge Båtklubb

Midsommar 
på Klubbis

På äventyr  
i Tallin

Den gamle 
och havet

Sett  
på mässan

 FOTO HASSE.N



2 

Sidrubrik



Sidrubrik

FOTO: HASSE N.

LOGGEN
Ansvarig utgivare: Marie Senke
Redaktion: Christer Lundgren,
Hans Nilsson, Lennart Edlund

Layout: Janenge Form och Fason
Foto omslag: Hasse Nilsson
Tryck: Finborg Graphic AB

Österhaninge Båtklubb
Box 3030, 136 03 Haninge
Tfn hamnen 08-500 330 44
Bankgiro 5391-3034 
www.obk.se

Innehåll
5 Ledare

6 Noors täppa på Gålö

7 Stickan Lundgren

8 Midsommar på Klubbis

9 Info från hamnkapten

10 Den gamle och havet

14 Klubbholmensidan

16 Sett på mässan

17 På äventyr i Tallin

18 Årsmötesprotokoll 2014

1016

17



4 

Rolf Gromer
Rörvägen 62, 136 50 Haninge 

Tel +46 8 550 680 50
e-mail: info@hansamarin.se

Hansa Marin
Segel, rigg & lite kapell

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Hos oss får du hjälp snabbt, utan krångel. Vi vet hur det är. 
Vi är själva båtägare. Därför ingår också sjöassistans. Och det 
fi nns försäkring för både maskinskada och personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Eller räkna ut din premie på www.svenskasjo.se Båtägarnas egen försäkring
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Marie Senke

Nu är det juni månad  
och sommaren är här! 

I år fick vi känna av den sköna vår- och sommarvärmen mycket tidigt på säsongen, vilket 
inspirerade några medlemmar att sjösätta redan under mars månad! Förra året fick vi 
skjuta på sjösättningen då isen låg kvar i slutet av april, i år har allt gått enligt planerna 
och nu är våra båtar i sjön! Som vanligt vill vi påminna om att se över vaggor och båt-
bockar under sommaren för att de ska stå redo, starka och fina till hösten och palla med 
ytterligare en vinter med regn, vind och snö!

Flera båtar har nu under Kristi 
Himmelsfärdshelgen varit iväg på 
Eskadern, vi hoppas såklart att de 
har haft en trevlig tripp! Läs mer om 
deras dagar på vägen till Trosa här i 
Loggen.

Flera med mig och min familj får 
vänta med att ta sig ut, det är helt 
enkelt lite trångt i aktivitetssche-
mat och båtlivet får inte riktigt plats 
utanför semestertiden, men till Mid-
sommar ska vi väl ändå kunna kom-
ma ut!

I år infaller Midsommarafton fre-
dagen den 20 juni, då kommer Fest-
kommittéen stå startklara för ännu 
ett välorganiserat traditionsenligt 
firande på vår fina klubbholme Ängs-
holmen som vi arrenderar utanför 
Ornö. Gammal som ung sluter vi 
upp kring Midsommarstången! Se 
separat inbjudan här i Loggen samt 
mail som gått ut till medlemmarna.

Under vintern och våren har ett stort 
arbete genomförts av Redaktions-
kommittén för att lägga över ÖBK:s 
hemsida på en ny plattform, som ska 
göra det enklare att lägga ut nyheter 
och händelser framöver. Den är nu 
publicerad och ni hittar den på den 
vanliga adressen www.obk.se

På sikt kommer de olika kommitté-
erna att kunna lägga upp sina nyhe-
ter och händelser själva. Tills vidare, 
maila information ni vill ha ut på 
hemsidan till webmaster@obk.se 
eller om ni kanske hittar felaktig heter 
som behöver justeras, maila även 
dessa.

Vårt arbete kring miljön fortsätter 
2014! I år står TOA-projektet i fokus 
då vi ska installera en anläggning i 
hamnen, där vi kan tömma vårt toa-
lettavfall från våra båtar. Planen är 
att den ska stå klar i  slutet av septem-
ber.  Hamnkapten Robert Johansson 
leder detta ar bete tillsammans med 
övriga styrelse   medlemmar samt 
engage rade medlemmar som kom-
mer att hjälpa till med genomförandet. 
Vi fick dessvärre inget LOVA-stöd 
enligt länsstyrelsen i Stockholms län 
till detta projekt, så finansiering får 
klubben stå för helt och hållet. Ingen 
av båtklubbarna på Gålö fick något 
LOVA-stöd detta år.

Även ute på klubbholmen är miljön 
en viktig fråga, ur flera perspektiv, 
både trivsel och avfallshantering. 
Sophuset kommer att byggas ut, tun-
nor för pantflaskor kommer att stäl-
las dit för att minska de brännbara 
soporna, samtidigt som vi bidrar 

till Sjöräddningssällskapet. Styrel-
sen till sammans med kommittén för 
klubbholmen håller också på att se 
över förbränningsprocessen för toa-
letterna, den bör fungera bättre än 
vad den gör idag. Vi är många båtar 
och medlemmar som är ute på vår 
holme, så även detta avfall ökar ju 
såklart.

Frågorna kring trivsel och hänsyn 
ingår också i miljön. Att ta hänsyn 
blir såklart en central fråga när vi 
är många som ska tillbringa fritiden 
tillsammans på samma plats. Allt 
från att ha sin hund kopplad till att 
plocka undan efter sig, där i mellan 
att hjälpas åt där det behövs.

Nästa nummer av Loggen kommer 
ut i september, så vässa pennan och 
håll kameran redo när ni är ute under 
sommaren och berätta vad som hänt 
till havs, just där ni har varit!

Avslutningsvis hälsar vi alla våra nya 
medlemmar varmt välkomna till 
Österhaninge Båtklubb!

Väl mött, vi ses!

Marie Senke, 1 juni 2014 
marie.senke@bredband.net 
0708-99 42 22

OK 

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Hos oss får du hjälp snabbt, utan krångel. Vi vet hur det är. 
Vi är själva båtägare. Därför ingår också sjöassistans. Och det 
fi nns försäkring för både maskinskada och personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Eller räkna ut din premie på www.svenskasjo.se Båtägarnas egen försäkring
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Välkommen till skogen  
och  kolmilan vid  

Noors täppa på Gålö
Hembygdsföreningen Gålö Gärsar ser som sin uppgift att hålla  
öns historia levande och återuppliva gamla traditioner.

Kolmilan vid Noor tänds den 24 september och körs 
med en kontrollerad process i ca 10 dagar. Under 
 helgen 26-28/9 och vid tändningen den 24/9 blir 
det uppträdande av trubadurer, körer, folkmusik och 
berättare m.m. Under hela tiden milan är igång kan 
man besöka milan dag som natt. En enkel servering 
med kolbullar, korv, kaffe med gott bröd är i gång 
fram på kvällningen.

Detta är en av de aktiviteter som hembygdsföreningen 
Gålö Gärsar bedriver. Vid Morarna är hembygdsmuseet 
öppet under juni-augusti sönd. kl 12–16. Här kan du se 
hur ett skärgårdshemman kunde se ut för c:a 100 år sedan. 

Gålö är så mycket mer än bara en hamn för våra båtar. 
Här finns en levande bygd med gammal historia och 
nutid i en unik förening. Är du intresserad av vad 
Gålö mer kan erbjuda än en god hamn så gå med i 
 Hembygdsföreningen Gålö Gärsar.

 Gå in på hemsidan: 
 www.hembygd.se/stockholm/ galogarsar  
eller ring 070-262 05 95. 
 
Margaretha B. 

FOTO: EVALISA DANIELSSON

Vårkurr om gunsten på Gålö!
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In memorian

Hedersmedlemmen, klubbkamraten, seglarkompisen, vännen Stig Lundgren  
avled den 24 maj efter en längre tids sjukdom.

När ÖBK i början av 70-talet ömsade skinn det vill 
säga flyttade från den gamla pål bryggan på andra 
sidan viken – med ett 15-tal platser – till vår nuvaran-
de anläggning så tiodubblades i ett slag antal hamn-
liggare. Under denna minst sagt intensiva period kan 
man lugnt säga att det rådde rena nybörjarandan i 
klubben.

En av de flitigaste ”nybyggarna” hette Stig Lundgren, 
några exempel:

• Vännen ”Stickan” såg till att vi fick en fungerande 
ÖBK-logg, både innehållsmässigt och tryckmässigt.

• ”Stickan” drog igång det vi idag kallar tävlings-
kommittén, med den klart uttalade målsättningen att 
dels öka den sociala samvaron dels göra ÖBK:aren 
till en bättre och säkrare navigatör alternativ seglare.

• ”Stickan” var även engagerad med starten av ung-
domssektionen. Tillsammans med ett gäng båtin-
tresserade grabbar byggdes 4 stycken optimistjollar 
under  Stickans ledning. Projektet var resultatet av 

ett samarbete med Vendelsömalmsskolan och gick 
under beteckningen ”Fritt valt arbete”. Ersättningen 
för handledningen, förutom att jollarna skänktes till 
ÖBK var 9 000 kr, som ”Stickan” lät gå rakt in i klub-
bens då inte allt för välfyllda kassa.

Förutom sitt stora båtintresse var ”Stickan” intresse-
rad av konst, vilket gjorde att han under flera år var 
medlem i Tyresö konstförenings styrelse och dess 
inköpsgrupp.

Vi som har haft förmånen att känna ”Stickan” 
 kommer alltid att minnas en vänlig, humoristisk och 
vänfast kompis.

Personligen kommer jag och min familj alltid tänka 
på våra många gemensamma segelturer tillsammans 
till någon av våra favorithamnar. De minnena kan i 
någon mån minska saknaden.

Vi sörjer ”Stickan” och tänker på Anita med familj.

Lasse Nyblom

Stig ”Stickan” Lundgren 

FOTO: EVALISA DANIELSSON
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Midsommarafton:
11.00 Vi klär & reser stången

14.00 Dans kring midsommarstången
15.00 Tipspromenad för stora & små

16.30 Barnens femkamp
19.00 Gemensam middag och dans

Midsommardagen: 
11.00 Klubbmästerskap i varpa

15.00 Femkamp för vuxna
19.00 Gemensam middag & dans

Välkomna att fira midsommar med ÖBK  
på vår vackra klubbholme! 
Ta med mat, dryck och gott humör för fest 
och skoj i dagarna två. 
 
100 kr till hamnavgift och lite pengar till  
lotter önskar vi även att ni tar med. 
Glöm inte att ta med blommor till stången  
då vi vill att de få blommorna på ön ska  
få stå kvar. 

Soliga hälsningar  
Festkommittén

ÖBK 
midsommar

Hjärtstartare/ 
Defibrillator  
med manual finns  
i vaktstugan till  
höger innanför 
dörren. 
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Information från Hamnkapten

Massor av arbeten  
blev avklarade!

Båtarna kom i sjön i år också. Några rekord tidigt. 
Några lite senare … än planerat. Tycker mig  märka 
en tendens till att vi fått fler båtar som inte är kla-
ra på anslagen sjösättningsdag. Detta medför mer  
arbete för såväl traktorförarna som för sjösättnings-
mannskapet med att flytta på båtar som är i vägen. 
Visst kan det finnas skäl och orsaker som gör att båten får 
nedprioriteras. Dock kvarstår att det är Ni som båtägare 
som har ansvaret att åtminstone informera mig i god tid 
före sjösättningen om att ni fått förhinder. Dessutom för-
sök att få någon anhörig eller kompis att närvara om Du 
inte själv har möjlighet.

Städdagen hade bra uppslutning och massor av arbeten 
blev avklarade. Bra jobbat! Några arbeten kvarstår. Lite 
små målningsarbeten tänker jag föreslå att nattvakterna 
kan utföra, nu när det är ljust å fint.

Det kommer alltid att finnas något arbete eller någon 
reparation att göra i vår hamn, å vi skall alla hjälpas åt 
att hålla den i gott skick.

Märker Du att något gått sönder eller är på väg att gå 
sönder, prova att laga det. Om det är något som Du själv 
inte klarar av eller är kostsamt meddela bryggbasen eller 
mig. Vi organiserar då ett arbetsgäng till arbetet.

Vi har under en tid haft/har problem med elen i ham-
nen. Dels så har jordfelsbrytare löst ut vid anslutning av 
skarvsladdar och/eller elutrustning i elskåpen. Dels har 
belysningen i hamnen slocknat pga att jordfelsbrytarna 
för denna löst ut. Beträffande belysningen så är orsaken 
två av brygglamporna på Fyren. Armaturerna på samt-
liga bryggor kommer under sommaren/hösten att bytas 
ut mot nya. Problemen med jordfelsbrytare som löser 
vid anslutning av kablar och elutrustning är med största 
sannolikhet att det bildats fukt i kontakter och skarvdon 
eller en skadad sladd eller elutrustning. Endast sladdar 
och kontakter avsedda för utomhusbruk skall användas. 
Jordfelsbrytarna är installerade för att skydda oss använ-
dare mot elstötar om fel uppstår eller att felaktiga pro-
dukter mm ansluts. 

Jag vill också påminna om att det ej är tillåtet att ha båten 
ansluten till elnätet när man själv ej är närvarande. Detta 

gäller såväl under vintern som under sommaren. Nattvak-
terna skall dra ur anslutna elledningar vid sin rondering 
på bryggorna. Nödgas du ladda batterierna över en natt, 
skall ovillkorligen en modern godkänd laddare använ-
das. Dessutom skall nattvakterna meddelas om datum för 
laddningen och vilken bryggplats det gäller.

För att arbetena i samband med på- och avmastning skall 
flyta på så säkert och bra som möjligt vill vi att ni tänker 
igenom var och hur ni vill lyfta masten. Vid avmastning 
gör så mycket förberedande arbeten som möjligt vid er 
egen bryggplats. Vid påmastning kan ansättningen av 
riggen och låsningar mm utföras vid er egen bryggplats. 
Framför allt under helgerna har kötiderna varit onödigt 
långa pga att man ej förberett arbetet enligt ovan. 

Vårt gröna miljörum, är avsett för att Du på ett miljö  
korrekt sätt skall kunna lämna spillolja/ diesel, olje-
filter, uttjänta batterier, kemikalier, färgrester.  
– MEN, det skall lämnas i avsedd/avsett behållare/kärl! 
Märker ni att oljefatet är fullt, häll då INTE på ert olje-
spill, fatet kan inte bli fullare! Det finns ett tomt fat, sätt 
över tratten på detta och förslut det fulla. Meddela mig 
att det är fullt, så vi kan ordna hämtning. Är säcken för 
färgrester full, ta en ny säck, alternativt ta burken med 
dig till SRV Jordbro, eller ännu bättre, ta även med den 
fulla säcken.

Vad ni än gör – Ställ inte Ert avfall i en ”egen liten påse” 
på golvet! Skärpning!

Toalett-tömningsprojektet fortskrider och planen är att 
inhandla en komplett färdig sugtömningsstation som 
skall placeras på den gamla mastbryggan och möjliggöra 
tömning från bägge sidor av bryggan. Därifrån pumpas 
latrinet till en slamtank placerad bakom jolleförrådet. 
Arbetet med installation av detta beräknas påbörjas i 
slutet av augusti och vara färdigt under september. Till 
detta arbete behöver vi hjälp, det är bara att anmäla sig 
till mig.

Det var allt för nu, lite information och lite räfts-å-rättar-
ting. Ha en skön båt-sommar å segla väl.

// Robban

Hjärtstartare/ 
Defibrillator  
med manual finns  
i vaktstugan till  
höger innanför 
dörren. 
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Den gamle och havet

En upplevelse från vår  
tur ner till Sankt Anna
Början av vår seglats bar till Trosa via Nynäs-
hamn. Vädret var så där, vi blåste inne i Nynäs-
hamn. Ni kanske tycker; att det är väl inget!  
Jag kan hålla med om att Nynäshamn bjuder på myck-
et om man är tvungen för ett längre stopp på grund av 
vädret eller behöver bunkra både det ena och andra. 

Men för mig som är uppväxt där och kan alla gator 
och har sett ALLT vad Nynäshamn kan erbjuda upp-
levde detta som ett litet straff från våra vädergudar. 

Ett regntungt och grått Nynäshamn kunde inte glädja 
mig alls. Nä, Nynäs ska upplevas i bästa sommarsolen 
skinande från ett blå himmel, kanske på Nynäs Rökeri 
med rökta räkor med en klick aioli och ett gott vitt i 
glaset. 

Till sist mojnade vinden så att färden kunde gå vidare 
mot Trosa. Nordliga vindar och regntunga moln på 
himlen. Det började åter blåsa upp och det var knök-
fullt när vi kom inseglande i Trosa gästhamn. Vi fick 
ligga flera båtar i bredd för alla hade tydligen sökt 
trygg hamn. På natten så väcktes man av båtgran-
nens kliv över båten för att komma ombord till sig, lätt 
salongsberusade och glada från krogen. 

Efter denna period så vände sommarens nyckfulla 
väder till en strålande båtsommar.

Varma vindar, nästan stiltje eller mycket svaga vindar 
från syd. 

Kanske inte det bästa vindarna för seglare, men för 
en motorbåtsägare var det perfekt. Det var verkligen 
vindstilla för när bromsarna stora som kolibris flög 
om oss eller in i båten med följd att kaptenen började 
skrika och vifta vilt med armarna för att mota bort de 

”lilla” fäna. 

Jag kan väl erkänna att jag inte är så förtjust i småkryp 
som har en otäck förmåga att ta en rejäl munsbit av 
huden, ont. Men nu tillbaka till historien. 

Vi hade nu kommit ner till Stendörren. Vi gled in i 
Aspöfladen, rätt tidigt på dagen och hittade en plats 
att förtöja vid Stora Krokholmens nordsida. Vi njöt i 
solen! Vi knallade runt på gångbroarna och kikade in 
i ”naturrummet”

När i en vi kom tillbaka till vår båt så ser vi en segelbåt 
på väg in i naturhamnen. Inte en vindpust och ingen 
krusning på vattnet. Det var en typisk liten 70-tals 
plastsegelbåt med solblekt skrov, den var inte stor kan-
ske 15–17 fot. Kaptenen paddlande, sakta med stor 
ansträngning. Detta kunde man utläsa i hans väder-
bitna och rynkiga ansikte med mycket mycket trötta 
ögon. 

Hans fru satt ner i båten och hade nyligen lagt i den 
lilla plätt till ankare. 

Vi hoppar i land från vår båt och hjälper till så gått vi 
kan, för besättningens kondition var så dålig, det såg 
vi tydligt. 

Frun går sakta förut och kastar till oss det tampar 
som ligger på fördäck. Båten förtöjdes medhjälp av 
oss. Frun tackade oss och vände sig till mannen med 
bestämd blick och ord uppmanande att han skulle vila 
sig bums och det NU! 

Men gubben var envis han skulle iland först, troligen 
för att besöka naturhamnens bajamaja. 
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Det är svårt att beskriva detta med text men man såg 
att gubben; med leder som skrek av smärta och stelhe-
ten i hans kropp var av den art att om han hade ram-
lat i sjön under deras seglats så skulle frun inte få upp 
honom. Nä, tänkte jag för mig själv, då står han nog 
och knackar på Sankte Pers gyllene port, och då inte 
ett försynt lite knackande utan med knytnävar ban-
kande på porten.

Liv såg hans stapplande steg och krampaktiga tag i 
vajrarna för att ta sig föröver och rusade fram och 
drog in fören så pass så att avståndet till klippan inte 
skulle bli så svår att ta sig över. Han stod och tvekade 
ett par gånger innan han tog språnget. Sen tillbaka 
ombord igen efter avslutat uppdrag.

Han dök in i båten och sågs inte igen förens nästa 
 morgon.

Jag började studera deras båt och kunde konstatera att 
den inte hade några pulpits eller mantåg att hålla sig i, 
ingen badstege att ta sig upp i båten om man mot för-
modan ramlat i. Ingen livboj och allra värst inga flyt-
västar så lågt våra ögon kunde se. Ingen utombordare 

på akterspegeln. Tillråga på allt så frågar frun om vi 
kunde bidra med rödsprit till deras stormkök så att 
de kunde få i sig något varmt. Självklart så hjälpte vi 
till med det, men jag reflekterade då att; de hade inga 
bekvämligheter alls ombord om man jämförde med vår 
båt.

Vi började pratas vid lite grann vi och frun, vi utbytte 
pocketböcker med varann och så. Sen började hon 
berätta vad de hade varit med om. 

Jo, natten innan, hade de legat förtöjda tillsammans 
med två-tre andra båtar vid en brygga. Frid och fröjd 
tills helvetet bröt ut!

En tromb som slet med sig båtar och delar bryggan. 

Ut och kapa förtöjningarna och sen kunde de segla sig 
från kaoset. Men gubben blev så stirrig så han bara seg-
lade på, som om autopiloten var påslagen. Han lyssnade 
inte på fruns order att lugna ner sig och söka ny natt-
hamn. 

Han var som paralyserad och de seglade, seglade och 
seglade tills de gled in i vår trygga naturhamn. 

Nu började jag fatta varför mannen var så trött som han 
var …

Vi vaknade upp till en strålande sommarmorgon. Solen 
gassade och det var mycket varmt i vår båt. Jag hoppade 
upp och öppnade kapellet för att få in frisk luft.Tji fick jag, 
inte en vindpust i den lilla naturhamnen. 

Den lilla segelbåten låg inte vid vår sida längre, platsen 
den låg vid i går gapade tom. 

Men ett knackande ljud ute i viken fick mig att vända 
mig om. 

Segelbåten och dess besättning ute i viken, drag-
gen fortfarande i vattet med den gamle krökt 
och krumm i både ben och rygg sakta slå-
ende på seglets lilla karbinhake med paddeln.  
Seglet hade alltså fastnat en tredjedel upp på masten. 
Han måttade med paddeln och ekot av hans ansträng-
ning ekade över hela naturhamnen, bang … bang …
miss … och bang! 

Det som jag ska nu försöka förmedla via text är ett möte med ett par seglare som vi 
mötte på vår lilla tur ner till Sankt Annas skärgård för ett par år sedan. Minnet har etsat 
sig fast som ett mycket speciellt minne som har fått mig att fundera ett par gånger hur 
fel man kan ha p.g.a förutbestämda åsikter och för snabb uppfattning om de människor 
som man möter i det dagliga livet. 

>>>
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Sidrubrik

– Detta kommer aldrig gå! De kommer inte hem igen! 
sa jag till Liv, när jag med missmod såg på denna tragi-
komiska scen som utspelades i viken. 

Till slut löste det sig, haken lossnade, seglet halades och 
den gamle på plats i sittbrunn. Båten rörde sig inte en 
centimeter. 

– Det här kommer ta två timmar minst bara för att 
komma ut ur viken …

En liten krusning på vattenytan, vinden tog tag lite 
försiktigt i seglet och sen kom en lite kraftigare pust 

som fyllde seglet ännu mer och som en tvål i ett badkar 
gled segelbåten stadigt ut ur viken. 

När jag såg detta utspelas så blev jag glatt övertygen att 
deras färd hem skulle gå mycket, mycket bra. 

Ingmar Bergman ångesten i mitt bröst försvann!

Han kunde det här med att segla! Man ska inte döma 
hunden efter pälsen!

Patrik Gustafsson



Vi har fått en ny webb – www.obk.se
Här kommer lite information om vår hemsida www.obk.se. Vi har under vintern gjort en 
ny version av vår gamla. Den nya är baserad på lite nyare teknik. Även om alla bitar inte 
är riktigt på plats än, så har vi valt att göra den tillgänglig ändå. I stort sett så innehåller 
hemsidan samma saker som tidigare men i en lite annan tappning. Det finns fler fördelar 
med vår nya webb, här är de viktigaste:

– Den är billigare! 

Vi har bytt webbhotell, där 
vi betalar för det vi lagrar 
till skillnad från tidigare 
då vi betalade för en abon-
nemangsorienterad tjänst. 

– Det är lättare att hålla 
hemsidan aktuell! 

Vi använder en annan 
programvara för webbpu-
blicering som gör det enk-
lare att ändra och lägga 
till saker. Tanken är att 
klubbens kommittéer och 
styrelsen själva ska kunna 
lägga upp händelser och 
inlägg och på så sätt göra 
vår hemsida mer aktuell. 
Tidigare krävdes mer eller 
mindre kunskaper i pro-
grammering för att kunna 
ändra den. 

En nyhet som är bra att 
känna till: På startsidan 
omedelbart under loggan 
finns en s.k. menyrad, det 
står: ”Hem, Nyheter om ÖBK, 
Redaktionen,  Tävling, Media, 
Kalender, Medlemsinfo”. Om 
du för musen över det du 
vill veta mer om, visas 
undermenyer som är klick-
bara. Under ”Medlems-
info” kan du välja ”För 
ÖBK:are”, här har vi valt 
att lägga saker som bara 
medlemmar bör ta del av. 
För att kunna se vad som 
ligger där behöver du ett 
lösenord. Lösenordet är 
askv1ken. Det har också 
skickas ut i ett särskilt mail. 
Notera att i:t är utbytt mot 
en etta. 

Lite om vår nya web
hotells leverantör

För er som är intresserade 
av It-teknik så kommer här 
lite bakgrundsinformation. 
Ett webhotell ett företag 
som mot betalning tillhan-
dahåller plats på sina serv-
rar för program och data. 
I vårt fall de program och 
det data som krävs för att 
vår hemsida skall fungera. 
Vi har bytt webhotellsleve-
rantör till ett företag som 
är välkänt – ”Microsoft”. 
Microsoft har startat en ny 
tjänst som vi köpt och som 
är relativt billig. Tjänsten 
heter azure web och finns 
över hela världen. 

Lite om program
varan som hanterar 
hemsidan. 

För att enkelt kunna ändra 
och lägga till ny informa-
tion och nya funktioner 
på hemsidan så har vi valt 
och använda ett verktyg 
som heter ”Worldpress”. 
Det är ett program som 
är gratis och väl beprövat. 
Worldpress gör det relativt 
enkelt att ändra och lägga 
till saker på webben. Man 
behöver inte vara särskilt 
kunnig för att få ut ett 
inlägg eller en bild. 

Så tänkte vi arbeta med 
vår hemsida framöver

Under hösten har vi för 
avsikt att hålla en liten 
instruktion med perso-
ner som behöver hålla 

vår hemsida aktuell t.  ex. 
tävlingskommittén, fest-
kommittén, redaktions-
kommittén och styrelsen. 
Tanken är att ju fler som 
ges möjlighet att jobba med 
hemsidan desto mer aktu-
ell blir den. Tills dess så får 
vi som kan hantera webb-
verktyget  Worldpress se till 
att snabbt uppdatera om 
något intressant dyker upp. 
Vi som är webbredaktö-
rer tar oss dock rätten att 
om tveksamheter finns, 
bestämma vad som skall 
publiceras och när. Har du 
något som du skulle vilja 
ha ut på hemsidan? Kon-
takta Dan eller mig. Vi 
tar gladeligen emot idéer 
på nya funktioner och 
information som kan vara 
intressant att publicera.

Publicering av bilder 
och filmer

Som jag tidigare nämnt 
så har vår nya hemsida 
en flik ”För ÖBK:are”. 
Fliken är lösenordsskyd-
dad. Här kommer vi att 
lägga alla nya bilder och 
filmer som du som med-
lem tagit i klubbsamman-
hang. Här finns också 
vaktlista, matrikel och 
mötesprotokoll. Vi har valt 
att lösenordsskydda bilder 
och filmer för att förhin-
dra att de publiceras i ”fel” 
sammanhang på internet. 
Vi föreslår också att du 
som tar bilder och filmer 
ägnat vår webb, frågar de 
som är med på bilden, om 

han eller hon samtycker 
till att hamna på vår webb.

Idag länkar vi oss till en 
tjänst utanför vår hemsida 
om vi vill titta på bilder 
som medlemmar lagt upp 
(tagna på t ex midsommar-
firandet). Tjänsten heter 

”flickr”. Filmerna ligger på 
en välkänd annan tjänst: 

”YouTube”. Sannolikt kom-
mer vi att flytta bilder och 
filmer till vår egen hem-
sida under hösten. 

Jag hoppas inte att du nu 
av någon anledning und-
viker att ta bilder på våra 
trevliga ÖBK-aktiviteter. 
Lyckas du fånga några 
guldkorn på midsommar-
afton så skicka gärna dem 
till oss. Vi lägger då upp 
dem på webben. 

Gamla nummer av 
Loggen

Vi har dessvärre ännu inte 
hunnit flyttat gamla num-
mer av medlemstidningen 
Loggen till vår nya hem-
sida. Det kommer att göras 
under hösten.

Om du hittar fel eller har 
synpunkter på vår nya 
hemsida så tar vi tacksamt 
emot en blänkare.

Hälsningar 
Jonas Edwinson  
( jonas.edwinson@telia.
com) och Dan Ydén  
(dan_yden@hotmail.com)
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Klubbhinformation

Nya  
medlemmar!
Vi önskar:

Rolf Jeppsson, Anita Sjöquist, Mats Käll,  
Jan Pettersson, Mattias Sinisalo, Lars Persson, 

Gunnar Bergqvist, Magnus Sandberg,  
Maria From, Kenneth Persson, Nic Ljunqvist, 

Mathew Jössing samt Bo Tyrefors

välkomna till ÖBK!

Styrelsen och klubbholmskommittén i sam-
råd med Compostera, utreder om skötseln 
och nedbrytningsprocessen fungerar opti-
malt i våra toaletter på klubbholmen.

Därför har vi beslutat att flytta den stora 
 vattentunnan för att underlätta inspektion 
och service av toaletterna.

Den nya placeringen av tunnan är löst, kvar 
att göra är ny rördragning av stuprör. Detta 
ska självklart fixas så snart det är möjligt. 
Under tiden får man tvätta händerna på 
annat sätt.

För den vetgirige finns det information på 
tillverkarens hemsida över hur våra toaletter 
fungerar, www.compostera.se
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KLUBBHOLMENS  
TOALETTER
Varmvattenberedaren har flyttats 
från köket till toahuset för att inte 
riskera vattenskada i köket vi even-
tuell sönderrostning. Den nya är 
på 100 liter, den gamla var på 30 
liter. Eftersom den nya varmvat-
tenberedaren sitter längre bort tar 
det längre tid innan varmvattnet 
kommer i kökskranen.

Vi har skickat in ett prov på vatt-
net från vår brunn. Analyssvaret 
säger att vattnet är tjänligt men 
innehåller mycket kalk. Vattnet är 
hårt. Detta visar sig i kokkärl och 

kranar. Nu har vi därför satt in ett 
avkalkningsfilter som tar bort det 
mesta av kalken Tar man bort all 
kalk blir det heller inte bra. Allt 
vatten, till kök, toa och bryggorna 
har nu lagom hårdhet.

Vid regenerering av avkalknings-
filtret används salttabletter som vi 
köper på Biltema i säckar om 25 
kg. Tabletterna hälls i filterbehål-
larkärlet. Tills vidare förvarar vi 
salttablettsäckarna i ena toan.

Kjell Björklund

Detta har vi från Tord Edwinsson

Jag T Edwinsson (inträdesnr. 70) ber härmed att få 
säga upp mitt medlemskap i ÖBK. Tyvärr! Har inte 
haft båt på 4 år så 2013 blir lagom tycker jag. 

Önskar allt gott åt denna fina klubb med alla suveräna 
medlemmar som gör alla jobb helt gratis och på frivil-
lig bas!

Må det fortsätta – Unikt

Med hälsningar 
Tord E

Detta har vi mottagit från Esbjörn Wincent

Hej Bo! Ber om ursäkt att jag inte hört av mig tidigare 
men har väl “våndats “ lite att meddela att jag önskar 
avsluta mitt medlemskap i ÖBK. Om jag inte minns 
alldeles fel blev jag medlem 1969, så det blir väl 44 
år som ÖBK are. Under åren har jag ju haft diverse 
uppdrag som tex hamnmästare, ek.ansvarig, revisor 
o valberedningen. Var också med om att starta upp 
ungdomssektionen samt ordnade finansiering så att 
den “stora” utbyggnaden av hamnen kunde komma 
till stånd.  Åren som medlem har varit mkt trevligt 
med många fina kamrater o härliga midsommaraftnar 
på Klubbis. Det är nu dryga 10 år sedan vi lämnade 
klubbhamnen för destination Arkösund o jag trodde 
nog att vi skulle återvända upp till hemmavattnen men 
så har det inte blivit o med nuv båtinnehav blir det att 
hållas här i Arkösundsarkipelagen. Jag vill att du för-
medlar mitt tack till ÖBK för alla dessa år o jag önskar 
klubben all lycka i framtiden. Som du nu kan ana så 
avstår jag årets medlemsavgift. Jag o Christina kom-
mer att hålla utkik efter ÖBK vimpeln när vi tar vår 
bryggpromenad om aftonen här i vårt fina Arkösund 
 
Hälsningar Esbjörn Wincent

Två eldsjälar 
lämnar klubben!

Vi saknar er och allt vad ni har 
gjort för klubben
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På avdelningen för udda/annorlunda  båtar 
fanns dessa två ångdrivna skapelser.

En fantastiskt vacker båt med glänsande maskin samt  
en ångdriven kanadensare med konverterad utombordare 
för ångdrift.

Det skall nämnas att ägare till dessa är en klubbmed-
lem, nämligen Tomas Blomström. Redaktionen skänker ett  
vedträ till framdrivningen.

TEXT O FOTO: HASSE NILSSON

Sett på mässan

Styrbord



På äventyr i Tallin

Många av våra medlemmar i ÖBK besöker Tallin med egen båt eller med  
de stora kryssningsfartygen utan att ana att här lurar faror i den mest  
oskyldiga miljöer.

Vi hade lovat att ta reda på när en uppvaktning 
från gamla Ormsöbor skulle besöka Svenska 
kyrkan i Tallin och där överlämna en tavla med 
votivskepp. Vi reste över i slutet av april i år med 
Baltic Queen. Vid studeradet av kartan över Tal-
lin kunde vi inte finna Svenska kyrkan utmärkt. 
Nåväl, vid middagen frågade vi vår svensktalande 
servitris om hon visste var kyrkan låg. Jovisst blev 
svaret, ”Där gifte jag mig i början av april”. Ibland 
har man tur.

Väl framme strosade vi genom staden, vilade vid 
ett trevligt vattenhål och fortsatte till Svenska 
Kyrkan som ligger söder om torget i Gamla Stan. 
För att komma in till kyrkan går man inte genom 
stora kyrkoporten utan genom en dörr i porten för 

”hästdragna fordon”. Här inne kunde man sedan 
via pastorsexpeditionen få kontakt med kanslisten. 
Vi framförde vårt ärende och fick klarlagt att hög-
tidligheten skulle äga rum den 15 juni.

När vi ändå var här frågade vi om det gick att få 
besöka kyrkan. Det gick bra och kanslisten låste 
upp och lät oss strosa fritt i kyrkorummet. Här var 
mycket att studera och vi stannad nog c:a 20 minu-
ter. Mättade av historia ville vi återigen ströva 
runt i Tallin. Men se det gick inte. Vi var inlåsta i 
kyrkan. Varken våra bankningar på kyrkodörren 
eller skakningar av den samma hjälpte inte. Även 
om kyrkan var vacker hade vi andra planer för 
dagen än att stanna här. Vad göra?

En lokal skall alltid ha en utrymningsplan om 
något går galet och det hade det ju gjort här. Vi 
fann utrymningsplanen och den dörr man hänvi-
sade till. En låg gammal ståldörr som fanns i lång-
huset visade sig vara det rätta vägen ut i nöd. Dör-
ren var enkelt reglad från insidan. Vi forcerade 
detta första hinder och kom in i en låg smal gång 
i kyrkomuren sen blev det stopp igen. Dörren ut 
doldes av kraftig isolering. Med ett bestämt grepp 
lyfte Kjell undan isoleringen och se här var dörren 
till friheten, endast reglad med en hasp. Haspen 
lyftes av och vi var fria.

Vi informerade kanslisten om vår frihet och att 
reservutgången måste stängas från insidan igen. 
Kanslisten var mycket förvånad inte hade hon 
låst in oss. Var det en nyck från en högre makt? Vi 
uppsökte raskt ett nytt vattenhål.

Vad lär man sig av detta? Jo, kolla alltid utrym-
ningsplanen innan inträde i slutna rum. 
 
Hälsningar

Kjell o Margaretha B.

TEXT O FOTO: HASSE NILSSON
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Österhaninge Båtklubb 
Plats: Klubbhuset, Askvik

Tid: Onsdag den 12 februari 2014, kl. 19.00

Dagordning enligt kallelse.

§ 1 Årsmötets öppnande

ÖBK:s ordförande Marie Senke, hälsade de närvarande välkomna  
och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet

42 personer närvarande enligt bifogad närvarolista.

§ 3 Årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet godkände mötets utlysande.

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Valdes Karl-Olov Ohlsson till ordförande  
och Carina Gustafsson till sekreterare

§ 5 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

Valdes Nils Holst och Hans Nilsson

§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhets-  
och förvaltningsberättelse

Ordföranden gick igenom tidigare utsänd verksamhetsberättelse  
varvid mötesdeltagarna hade möjlighet att ställa frågor och  
framföra synpunkter. 

ÖBK:s kassör Rikard Ranängen redogjorde för förvaltningsberättelsens  
resultat- och balansräkning för perioden 2012-11-01 till 2013-10-31,  
med följande kommentarer:

Det är många nya medlemmar.

84 000 kr har betalats tillbaka till de medlemmar som lånat ut pengar  
till klubben för inköp av bastu.

10 st Y-bommar inköpta i år för 98 000 kr  
finansierat med medlemsavgifter.

100 000 kr har avsatts i budgeten för att finansiera muddring utanför  
mastkran och kaj.

100 000 kr har avsatts för Projektet kring latrintömning.

Beslöts 
Årsmötet godkände styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

§ 7 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisor Ulf Sjögren föredrog revisionsberättelsen för år 2013, se bilaga.  
Revisorerna tillstyrkte förvaltningsberättelse och balansräkning och  
förordade ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret  
2012-11-01 till 2013-10-31

§ 9 Behandling av propositioner och motioner 
Förslag från styrelsen till årsmötet 2014 
Styrelsen vill höja hyran av klubbhuset till 500 kr per tillfälle.  
Med motiveringen: När klubbhuset hyrts ut används toaletterna  
mer frekvent. Detta leder till att toatanken fylls, och behöver  
tömmas. Kostnaden för tömning överstiger hyran i dagsläget. 

Årsmötet beviljade styrelsens förslag.

Motioner som finns presenterade i kallelse.

Insamling av returburkar och PET flaskor till Svenska sjörädd-
ningssällskapet SSRS på klubbholmen.  
Inlämnat av Kjell Björklund. 
På klubbholmen har det visat sig att man i sina brännbara sopor även slänger 
PET-flaskor och aluminiumburkar. Detta gör att vårt sopberg på klubbholmen blir 
onödigt stort. Ett sätt att minska sopberget är att hjälpa Sjöräddningssällskapet.
Sjöräddningssällskapet har insamling av just PET-flaskor och aluminiumburkar 
även icke svenska aluminiumburkar. Den insamlade panten bidrar till att Sjö-
räddningssällskapet kan inköpa nya båtar. För att insamlingen skall gå lättare 
har Sjöräddningssällskapet tagit fram två plasttunnor, en för burkar och en för 
PET-flaskor. De är försedda med information på utsidan och skall kläs på insidan 
med en sopsäck. Sjöräddningssällskapet åtar sig att hämta säckarna gratis när vi 
har fyra (4) säckar fulla.
Vi föreslår därför att på klubbholmen ställa upp två insamlingstunnor och för dem 
bygga erforderlig plattform. På så sätt blir vi av med PET-flaskor och burkar och 
ger ett litet bidrag till Sjöräddningssällskapet.
Förra året fick Sjöräddningssällskapet in två millioner på denna typ av insamling 
och kunde köpa en räddningsbåt som heter Pantamera och ligger vid Slussen.

Årsmötet beviljade motionen i sin helhet.

§ 10 Föredragning och fastställande av budget, avgifter 
och ersättningar för kommande verksamhetsår

Rikard Ranängen redovisade 2014 års budgetförslag.

Budgeten är mindre i år än förra året. 

84 000 kr har betalats tillbaka till de medlemmar som lånat ut pengar  
till klubben för inköp av bastu.
10 st Y-bommar inköpta i år för 98 000 kr finansierat med medlemsavgifter.
150 000 kr har avsatts i budgeten för att finansiera muddring utanför mastkran 
och kaj. Det är en större volym som behöver muddras än som det tidigare kalky-
lerats med.
100 000 kr är fortfararande budgeterat sedan tidigare för Projektet kring latrin-
tömning. Styrelsen har ansökt om LOVA bidrag (Lokala Vattenvårds projekt). Vi 
har möjlighet att få maximalt 50% av kostnaden i bidrag.
Avgifter och ersättningar till styrelsen är desamma som förra året.

 

 

Årsmötet godkände föreslagen budget för kommande år.

§ 11 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Årsmötet fastställde att antalet ledamöter i styrelsen är 6 plus 2 suppleanter

§12 Val av styrelseledamöter för en tid av två år

Val av styrelseledamöter ojämna år:

Ordförande Marie Senke omval 2014-2015
Sekreterare Carina Gustafsson omval 2014-2015
Kassör Rikard Ranängen omval 2014
Vice ordförande & Miljöansvarig Yvonne Schelander omval 2014
Hamnmästare Robert Johansson omval 2014
Medlemsansvarig Bo Wigle omval 2014

Årsmötet godkände valberedningens förslag.



Årsmötesprotokoll 2014

19 

Österhaninge Båtklubb 

§ 14 Val av fyra ledamöter till valberedningen på ett år  
varav en sammankallande

Lars-Göran Nilsson, sammankallande 2014 omval
Ove Öberg 2014 omval
Henrik Thörnblom 2014 omval
Jonas Edvinsson 2014 omval

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

§ 15 Val av ledamöter till kommittéer för en tid av ett år  
varav en sammankallande
Hamnkommittén
Robert Johansson, sammankallande 2014 omval
Kristoffer Danél Vice hamnmästare 2014 nyval
Lasse Ahlqvist, bryggbas Fyren 2014 omval
Ingvar Persson, bryggbas Båken 2014 omval
Anders Lundin, bryggbas Pricken 2014 omval
Hans Orre, bryggbas Bojen 2014 omval
Kjell Björklund klubbhus 2014 omval

Klubbholmen

Patrik Gustafsson, sammankallande 2014 omval
Bjarne Larsson, Suppleant 2014 omval
Jan Löfgren, Suppleant 2014 omval
Vakant, Suppleant 2014

Redaktionskommitté

Christer Lundgren, sammankallande 2014 omval
Lennart Edlund 2014 omval
Hans Nilsson 2014 omval
Vakant, Annonsredaktör 2014
Dan Yden, Webansvarig 2014 omval
Jonas Edwinsson, Web Co-worker 2014 omval

Tävlingskommitté

Jan Rensvik, sammankallande 2014 omval

Håkan Kvist 2014  omval
Hans Rudheden 2014 omval
Ulf Sjögren, Bakjour 2014 nyval

§ 13 Val av revisorer för en tid av två år och en suppleant  
för en tid av ett år
Ulf Sjögren, sammankallande omval 2014
Bernt Eriksson omval 2014

 Håkan Andersson, suppleant  omval 2014

Årsmötet godkände valberedningens förslag.

Festkommitté
Bjarne Larsson, sammankallande 2014 omval
Per Holgersson, frågesport 2014 omval
Fredrik Andersson, midsommar 2014 omval
Jan Paavilainen 2014 omval
Patrik Gustavsson 2014 omval

Traktorkommitté
Lars Schelander, sammankallande 2014 omval

Anders Söderström 2014 omval
Per-Olov Sandberg 2014 omval

Bastukommitté
Kjell Björklund, sammankallande 2014 omval
Anders Hellberg 2014 omval
Robert Johansson 2014 omval

Ungdomssektionen ÖBK:u

Vakant, Sammankallande 2014

ÖBK: u kommer att vara vilande 2014 till dess att 
nya ansvariga har rekryterats. När nya ansvariga 
har rekryterats kommer dessa att väljas på ett nytt 
medlemsmöte.

Årsmötet godkände samtliga förslag.

 

§ 16 Avslutning

Mötesordförande Karl-Olov Ohlsson tackade för 
visat intresse och förklarade årsmötet 2014 för 
avslutat.

Marie Senke avtackade med en blombukett de 
medlemmar, som har avgått ur styrelsen och olika 
kommittéer, för ett gott arbete.

Vid protokollet:

Carina Gustafsson Karl-Olov Ohlsson
Carina Gustafsson 
Sekreterare

Karl-Olov Ohlsson 
Ordförande

Nils Holst Hans Nilsson
Nils Holst
Justerare

Hans Nilsson 
Justerare



Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge

Lindströms Båtvarv AB 
är ett familjeföretag 

med över 90års erfarenhet 
i branschen.

Vi erbjuder Volvo Penta och 
Yanmar service.

Vi arbetar med fritids- och 
yrkesbåtar och t.ex. 

polis, sjöräddning kustbevakning 
m.fl. Vi samarbetar 

även med 
alla försäkringsbolag.

Vi kan erbjuda er

Ett välsorterat Volvo Penta
och Yanmar reservdelslager

En välutrustad verkstad med kunnig
och erfaren personal

Lyftmöjligheter upp till 35 ton

Miljöanpassad båttvätt
Gå in 

på hemsidan 
www.LBV.se

för mer information
eller ring oss på
08-501 530 04

Gilla oss
på facebook

och ta del av
utvalda dela
av vad som
händer på

varvet


