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

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

Båtklubbsmedlem

Bättre försäkring
till lägre pris

+
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HÅKAN KVIST

Ledare

Äntligen båtsommar!
Kalendern visar juni månad och alla båtar är i vattnet 
med några få undantag, och de flesta börjar väl kom
ma i ordning inför sommaren, trots den segdragna 
våren och allmän återhållsamhet i pandemins fotspår. 
Senast till midsommar ska alla båtar vara sjösatta 
enligt vårt arrendeavtal, men det går säkert bra.

Jag vill rikta ett stort tack till alla er medlemmar 
som på ett föredömligt sätt följt myndigheternas 
rekommendationer om att hålla socialt avstånd och 
att undvika att utsätta sig själv och  andra för onödiga 
risker. Vi har tillsammans hjälpts åt att genomföra 
både sjösättningar och städning, både i hamnen och 
på klubbholmen.  
En särskilt stor klapp på ryggen till våra traktorförare 
som ställt upp både vid sjösättningarna och med att 
stapla vaggor och bockar samt att förbättra och un
derhålla hamnens uppställningsytor. De ställer alltid 
upp när någon båt behöver flyttas, eller en motor 
lyftas i. Och kom ihåg att de 
gör det för er skull, så glöm 
inte det där lilla tacket om ni 
får hjälp med något!

Tyvärr kommer vi inte att 
ha något anordnat midsom
marfirande på Klubbholmen i 
år, men ni är så klart välkomna 
att komma ut och fira ändå. 
Tänk bara på att inte tränga 
ihop er för mycket, utan um
gås på ett ansvarsfullt sätt!

Det börjar bli akut att byta 
ut bryggorna på Klubbholmen. 
De inre kättingarna har släppt 
till följd av högvattnet i våras, 
och bryggorna hänger hjälp
ligt fast mot land med långa li
nor. De rör sig mycket i sidled, 
vilket orsakat att landgångarna 
på båda bryggorna slitits loss. 
Under vårstädningen lyftes 

den ena landgången till
baka av starka armar, och 
nyligen den andra. Om 
det blåser mycket från 
ostkanten och många bå
tar ligger vid bryggorna 
kommer det att bli stor 
belastning på de kvar
varande förtöjningarna, 
så förtöj med omdöme 
och ha i åtanke att något 
kan hända.

Medlemmars båtar som ligger i hamnen eller på 
Klubbholmen ska enligt ÖBK:s ordningsregler föra 
klubbens vimpel. Segelbåtar under styrbords vant
spridare och motorbåtar på gösstake eller annan 
lämplig plats – pulpiten går bra. Det är lite si och så 
med den saken har vi fått höra både av nattvakterna 

och från medlemmar ute på 
Klubbis, och det är inte alltid 
så lätt att veta om en båt hör 
till klubben eller inte. Dess
utom är det trevligt när man 
stöter på en klubbkompis ute 
på fjärden eller i en gäst
hamn någonstans! Vimpel 
kan köpas av Yvonne, eller 
under sommaren av Anders.

Avslutningsvis vill jag 
hälsa alla våra nya medlem
mar varmt välkomna till 
Österhaninge Båtklubb och 
än en gång rikta ett stort 
TACK till alla som bidrar till 
vår förening med sitt arbete 
och engagemang! Med för
hoppning om en riktigt skön 
båtsommar! 

Håkan Kvist, Ordförande
Källor: Folkhälsomyndigheten, Svenska Båtunionen, upplevbatlivet.se, krisinformation.se

Stanna hemma om du inte känner dig helt frisk, 
även om du bara har lindriga symtom. 

Om du inte har egen transport utan åker med allmänna transportmedel  
till och från båten, följ noga de gällande rekommendationerna. 

Fortsätt ditt båtliv, men håll avstånd till andra.

Var särskilt rädd om personer över 70 år som är den 
främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Undvik nära kontakt med andra än familjemedlemmar i 
allmänna utrymmen som t.ex. duschar, omklädningsrum, kök och bastu.

Håll avstånd på bryggor och i land och mellan båtarna i hamn.

Minimera antalet ombord till en ”trygg grupp” till exempel  
den närmaste familjen.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
Har du inte  möjlighet att tvätta dig, använd handsprit. 
Ha handsprit med ombord.

Minska risken för att behöva söka vård. Tänk på att vara försiktig och  
inte riskera att skada dig. Känner du dig det minsta osäker, avstå som  
exempel från att polera båten från stegen eller göra ett vågat hopp i  
land. Var försiktig med allt du gör i samband med båtlivet. 
Använd alltid flytväst och vattensäkert mobilfodral.

Råd i coronatider

Läs mer på batunionen.se eller smbf.org

Var rädd om dig 
och alla andra!

Håll dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna på folkhalsomyndigheten.se
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Info från hamnmästaren
I år har det inte varit som vanligt med våra vår sysslor på klubben, då vi av förklarliga skäl har varit 
försiktiga med att umgås och därmed skjutit på en del arbetsuppgifter. Lite har dock ändå hänt när 
jag skriver detta.

• Nytt grus har lagts ut på den övre planen 
 närmast klubbhuset och på platser 
som var lite för blöta.

• Brygga 100 har fått en ny förankring 
med kätting (ersatte lina från land).

• 10 st nya Ybommar har monterats 
 på 100bryggan.

Y bommarna är 8 meter långa och då kan de 
bakre fästena bli fel för korta båtar.

Om så är fallet ber jag de berörda att skaffa fästen 
som skruvas runt fyrkantsröret i stället för att borra 
i rören.

Jag vill även ta upp ordningen i mastskjulet där 
det fortfarande låg master i vår som inte var strip
pade på spridare och även en mast med hela radarn 
monterad.

Inför hösten ser jag fram emot bättre ordning. 

Inför städdagen finns det en hel del på önskelistan 
som: 

• Fällning av flaggstången för tvätt och  
byte av lina.

• Koll och ev höjning av toahuset som  
verkar ha satt sig en aning.

• Städning av verkstad, miljörummet,  
vaktstugan och klubbhuset.

• Montering av säkerhetsutrustningen på 
alla bryggor samt brandsläckarna.

• Montering av nya fästen och tampar samt  
försök med att få igång belysningen på 
 toa tömningsbryggan.

• Flytta de gamla Ybommarna som ligger 
vid 100bryggan till de övriga utgångna.

• Slutligen att slänga allt skräp i containern.

Det blev en lång lista men vi får väl prioritera om 
vi hinner med allt detta på städdagen då vi inte är 
fullt bemannade p.g.a. att våra +70 medlemmar inte 
ska delta. vid tangenterna Hasse Rudheden

HASSE RUDHEDEN

MidsommarfirandetMidsommarfirandet 
inställt

På grund av Coronasituationen blir det inget officiellt mid
sommarfirande på klubbholmen i år.

Om du ändå väljer att fira midsommar på klubbis så tänk 
på att hålla avstånden och ”fira” utomhus. Vi önskar alla en  
trevlig midsommar ändå och hoppas på skönt väder och 
goda tillbehör! /styrelsen genom Håkan A

Klubbhamnen  Klubbhamnen  
– svallvågor– svallvågor

 
Tänk på dina klubbkamrater, dra ner på farten i god 
tid . Då slipper vi alla svallvågor i hamnen.  
De yttre platserna på bryggorna är värst utsatta av 
svallvågorna.

Som alla vet är det 3 knop i hamnen. Gäller både 
segel och motorbåtar.

Nattvakt

När ni går nattvakt är det bra att samtidigt som ni 
ser till båtarna även titta till att allt verkar helt och 
funktionsdugligt i hamnen. Upptäcker ni något som 
behöver åtgärdas, försöka att göra det på en gång! 
Vissa saker kan säkert fixas med hjälp av de verktyg vi 
har i våra båtar. 

Krävs det behörighet, verktyg eller av annan 
 anledning inte kan ordnas, meddela via mail till  
vaktansvarig.obk@gmail.com så ser jag till att det för
medlas till rätt person. 

Vid akuta problem kontakta omedelbart någon i 
styrelsen via SMS eller telefon. 

Vaktstugan har nytt telefonnummer: skriv upp 

    076-890 25 66 Fredrik

PÅMINNELSE PÅMINNELSE PÅMINNELSE
I klubbens regler står att alla båtar ska föra klubbens standert.

Ett flertal båtar gör tyvärr inte det.

Förutom att det ser trevligt ut är det för att vi lätt ska  
kunna skilja på klubbmedlemmar och besökare.

Det samma gäller båtar som kommer till klubbholmen.  
Är det en klubbmedlem som har företräde eller en ”utomstående” besökare?  

Att se när man möter en klubbmedlem ute på sjön är ännu en bonus!

Kontakta Yvonne Schelander på tel. 070218 10 91, om du behöver en  
ny ÖBKstandert eller ett nytt ÖBKklistermärke. En standert kostar endast 100:

// Styrelsen



Ungdomssektionens  
Seglarskola 2020
Årets träning startade tisdagen den 28/4 under trygg och 
kunnig ledning av Lars Öberg och Bosse Berglund. På 
grund av rådande omständigheter (Covid 19) blev starten 
en vecka försenad och med diverse omplanteringar i 
programmet. Sju förhoppningsfulla ungdomar trotsade 
kylan och ägnade sig åt båtvård och teori. Det var så kallt 
så ibland avbröts arbetet för en språngmarsch på planen 
för att få upp värmen.

Vid tillfälle två var vädret betydligt behagligare och glada 
i hågen stack alla ut på sin första seglingsträning för 
säsongen. Efter en träning med lagom vind, var det dags 
för bad. Vattentemperatur 13 grader.

Tillfälle tre gav åter ett väder som det var lite si och så 
och kallt. Det hindrade dock inte våra unga entusiaster, 
tvärt om. Full fart ut på vattnet. Inget bad denna gång, 
men teori och fika i klubbhuset.

Vid det senaste tillfället blev det storsegling och kun
skaperna sattes på prov. Båtar och barn bogserades ut ur 
Askviken för att sedan ta sig tillbaka själva. Spännande!

Hoppas det blir varmare väder vid kommande träningar, 
med mer segling och därefter ett dopp.

BO
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Blå Ellinors äventyr
I Loggen har vi följt ÖBK:arna Åsa och Dan Gerdes på deras världsomsegling i Blå Ellinor. På grund 
av coronaviruset är de kvar Sverige. Här kommer en kort intervju om läget.

F: Coronaviruset härjar i hela världen. Blir ni hemma 
i sommar?  
S: Just nu är vi strandsatta på en ö i Roslagen. Vi har 
varit hemma sedan mitten av december och skulle  
egentligen ha återvänt den 20 april till Australien, men 
det satte Corona stopp för.

F: När hoppas ni kunna fortsätta er resa?  
S: Vi gissar att vi är kvar till januari -21. 

F: Hur är det med båten Blå Ellinor? Var ligger den 
och vem tittar till den?  
S: Blå Ellinor ligger i Pittwater ca 1 1/2 timmas 
bilväg norr om Sydney. Danny och hans familj tar 
hand om båten. Vi hade tur och fann dem via sociala 
medier. Han är en före detta pizzabagare från Libanon, 
som nuförtiden är båtmäklare. Hans fru Clare tillhör 
en exklusiv minoritetsgrupp från småöarna mellan 
Australien och Papa new Guinea.

F: När ni väl kan fortsätta, vart kommer ni att styra 
kosan?  
S: När vi väl kan åka tillbaka och fortsätta vår seglats 
ska vi först ta upp båten och ta bort all beväxning. Det är 
säkert 1 decimeter med snäckor, ostron m.m. Sedan ska 
vi vårrusta och lacka om Blå Ellinor efter skadan vi fick 
i Tin can bay. När det är klart ska vi ta oss upp till norra 
delen av Australien via stora barriärrevet, där hade vi 
tänkt dyka och uppleva djurlivet. Dit är det ca 1500 NM. 
Förhoppningsvis seglar vi i juni-juli 2021 mot Indonesien 
och Malaysia och räknar med att vara i Thailand vid jul 
2021. Därefter får vi se.

F: Hur fördriver ni tiden här hemma?  
S: Sysslolösa är vi inte, vår svåger har köpt den gamla 
affären på Singö och vi hjälper honom med renoveringen.

F: Kommer ni ut på sjön i sommar? Ses vi kanske på 
klubbholmen? (På säkert avstånd förstås.)  
S: Ut och segla skulle vi gärna vilja göra i sommar. Ludde 
(Anders Lundin) har lovat att ta oss med ut till Klubbis 
och vi hoppas att där få flera tillfällen att njuta av 
solnedgången.

/Dan och Åsa Gerdes genom Jonas
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GRILLPLATSEN KLUBBHOLMENGRILLPLATSEN KLUBBHOLMEN
..

OVÄDER KOMMER TILL KLUBBHOLMENOVÄDER KOMMER TILL KLUBBHOLMEN
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Styrelse & kommittéer 2020 
Håkan Kvist  ordförande 070-536 17 82 hakan.kvist@telia.com 
Yvonne Schelander vice ordförande 070-520 60 04 lars-yvonne.schelander@hotmail.com 
Håkan Andersson sekreterare 070-593 61 95 hakan@hakana.se 
Ove Öberg kassör 070-339 66 24 ove.oberg@telia.com 
Hans Rudheden hamnmästare 070-317 23 06 hans.rudheden@gmail.com 
Paméla Hööst medlemsansvarig 070-325 81 69 medlemsansvarig.obk@gmail.com 
Fredrik Hammarqvist vaktansvarig 073-079 02 33 hammarqvist.fredrik@gmail.com 
Christer Lundvall vice medlemsansvarig 070-529 72 94 christer@lundvall.org 
Anders Söderström suppleant 073-545 63 40 anderssoderstrom7605@gmail.com 
 
Hamnkommitté 
Hans Rudheden sammankallande 070-317 23 06 hans.rudheden@gmail.com 
Anders Söderström vice hamnmästare 073-545 63 40 anderssoderstrom7605@gmail.com  
Jan-Ole Loman Klubbhusansvarig 076-819 66 61 jan-ole.loman@comhem.se 
Kent Bering bryggbas Fyren 076-842 80 17 kent.bering@ericsson.com 
Ingvar Persson bryggbas Båken 072-366 16 74 ingvar.persson1@gmail.com 
Thomas Persson bryggbas Pricken 073-387 18 89 Thomas.Persson@fabege.se 
Göran Nordqvist bryggbas Bojen 073-044 74 78 goran.nordqvist@seveko.se 
 
Klubbholmen 
Stefan Gasslander Sammankallande 070-387 75 99 stefan.gasslander@telia.com 
Bengt Roland Jönsson  070-637 26 28 bengtroland@outlook.com 
Björn Forsberg  070-571 90 51 bjorn@waterways.se  
Mathias Persson  076-210 54 74 m.persson-89@hotmail.com  
Mikael Lind  073-914 33 56 Mikael.Lind@stockholmvatten.se 
 
Bastukommitté 
Jimmy Lindberg Sammankallande 0739840191 jimmylindberg1@gmail.com 
Robert Johansson  073-699 96 21 robert.johansson@creovent.se 
Claes Hulting  073-378 39 15 claes.hulting@swipnet.se 
Anders Holmgren  0703399754  andersh999@yahoo.se  
 
Traktorkommitté 
Lars Schelander sammankallande 070-583 60 11 lars-yvonne.schelander@hotmail.com 
Per-Olov Sandberg  070-673 83 70 p-o.sandberg@truckhydraulservice.se 
Anders Söderström  073-742 27 33 anderssoderstrom7605@gmail.com 
Niklas Palm  070-251 02 93 Palmnicklas77@gmail.com 
 
Redaktionskommitté 
Christer Lundgren sammankallande 070-360 70 98 villechrille@hotmail.com 
Lennart Edlund annonsredaktör 076-853 60 61 familjenedlund@telia.com 
Jonas Edwinson webbansvarig 070-375 90 90 jonas.edwinson@telia.com 
Birgitta Olvenmo  070-928 46 39 birgitta.olvenmo@telia.com 
Johanna Lundgren webb-assistent 070-694 19 91 jojjo.lundgren@hotmail.com 
 
Tävlingskommitté 
Jonas Edwinson sammankallande 070-375 90 90 jonas.edwinson@telia.com 
Janne Rensvik  076-815 58 36 jan.rensvik@sweco.se 
 
Festkommitté 
Åsa Rensvik sammankallande 070-922 35 64 asab.rensvik@telia.com 
Marie Lilja  070-868 00 49 marie@bevakningsassistans.se 
Birgitta Schramm  070-545 55 65 gitta@hakana.se 
Anita Sjökvist  070-456 66 18 anitasjoquist@hotmail.com 
Rickard Ax  070-751 04 51 Rickard.ax@hotmail.com 
 
Revisorer 
Ulf Sjögren sammankallande 070-535 76 77 ulf@grottens.se 
Bernt Eriksson  072-159 50 53 bernt.d.eriksson@gmail.com 
Peter Lindevall suppleant 070-68 68 208 peter.lindevall@cradle.se 
 
Valberedning 
Henrik Thörnblom sammankallande 070-932 87 37 henrik.thornblom@regeringskansliet.se 
Jonas Edwinson  070-375 90 90 jonas.edwinson@telia.com 
Lars-Göran Nilsson  070-561 20 49 lars.nilsson@conjet.com 
Lasse Ahlqvist  070-733 88 01 tornansgolv@gmail.com 
 
ÖBK u 
Lars Öberg sammankallande 073-143 28 92 larobe@gmail.com 
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VED TILL BASTUN, BARA ATT HUGGA OCH TORKA!VED TILL BASTUN, BARA ATT HUGGA OCH TORKA!

Södertörn runt med avstickare
Hösten 2019 sålde vi vår segelbåt och räknade med 
att sjölivet var slut för vår del. När vårsolen tittade 
fram kände vi att skulle nog gärna kunna komma ut 
till klubbholmen för att njuta och basta så vi började 
titta efter en dubbelruffad mindre motorbåt. Vi 
hittade en Albin 25 med relativt ny motor med få 
gångtimmar. Vi köpte. När båten kom till Askvik och 
Margaretha tittade in i den blev kommentaren: Från 
slott till koja. Det finns inte tryckvatten, inte sjö
vatten, inte varmvatten och endast en diskho så nu 
förstår vi varför pappers tallrikar är så populära.

Men det finns fördelar också. Båten är grundgående, 
mindre än 0,8 m och höjden över vattnet är endast 
2,3 m med fälld gösstake. Detta gjorde att vi be
stämde oss för att gå in till Stockholm med omnejd 
och gå under låga broar. Vi gjorde upp en lista över 
broar och kom fram till 65 stycken. Två av dessa 
strök vi innan start. Neglingebron i Saltsjöbaden 
ligger på 2,5 och med ett vattenstånd på 28 cm 
skulle marginalen bli i minsta laget. Vidare strök vi 
Reimersholmsbron på grund av osäkra uppgifter om 
vattendjupet.

Vi började med att gå till Dalarö kanal och passera 
dess två broar. Därefter gick vi till Baggensfjärden 
för att gå under Kilsbron och Farstabron. Övernat
tade gjorde vi vid Artipelags långa brygga.

Nästa dag blev det Skurusundet, Lidingöbron, 
Husarbron och Ålstäket för att gå ner och vända vid 
Stall mästare gården och passera Haga slott. Därefter 
de tre Stocksundsbroarna varefter vi vände söderut 
för att gå igenom Djurgårdsbrunnskanalen ned sina 
tre broar och därefter Djurgårdsbron. Vi tittade in i 
Nybroviken, rundade Skeppsholmen och tog natt i 
Navishamnen.

Nästa dag blev det först Gäddviken och sedan 
Hammarby sjö och slussning upp till Sicklasjön 
och Järlasjön. Ner igen och in i Hammarbys lussen. 
Sedan Långholmskanalen, Riddarfjärden och Karl
bergskanalen. Därefter upp förbi Bällstabro där vi 
vände och gick söderut. Vi tittade in i Margrete
lundsviken där vi 1962 köpte en Lisbetbåt, 7x2 med 
ca 15 kvadratmeter segel. Söderut igen för att runda 
Lilla Essingen. Sedan Kärsön för natten.

Nästa dag blev det Färingsö runt för att få med 
Nockebybron och Tappströmsbron. Ner till 
Tullinge sjön med sina fyra broar Sedan natthamn  
vid Rastaholm.

Nästa dag slussning i Södertälje och så ner till Tott
näsbron som börjat öppna för säsongen just denna 
dag.

Hem gick vi via Nynäshamn, Himmelsbron och Lil
la Spjutsund, en väg som vi gärna går för att slippa 
skumpandet på Mysingen

Den lägsta bron vi passerade var Nackanäsbron. Det 
står 2,2 på skylten men i det lokala sjökortet står det 
2,4 och vi kom under. Även Kranglabron ligger på 2,4.

Det blev 4 slussar och 63 broar. 6 slussningar och 
83 bropassager.

Resan tog oss med våra 6,5 knop 5 ½ dag med un
derbart varmt och fint väder. Det satt människor och 
solade varhelst det fanns plats. Såg ut som på bilder 
där man ser häckande fåglar

Det finns planer på en kanalrunda i sommar. Blir 
den av kommer det en rapport.

2020 06 03
Kjell Blund



Returadress:
Österhaninge Båtklubb
Box 3030
136 03 Haninge
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