
Medlemsbrev september 2022 

 

Hoppas att ni alla har haft en fin sommar. Nu närmar sig hösten och därmed torrsättning, 
100-årsfest och halvårsmöte, med mera. I detta septemberbrev vill vi i styrelsen ge lite 
närmare information om detta, och om lite till. 

 

1.   Torrsättning 

Torrsättning för kranbåtar äger rum 8-9 oktober. Slipbasen, Hasse Sjökvist, kommer att 
skicka SMS med tider och arbetslag. Instruktion för hur det går till finns här. 

Torrsättning för slipbåtar äger rum 15 oktober. Samtliga båtägare som går upp förväntas 
vara på plats klockan 08.00 för avprickning och utdelning av arbetsuppgifter. Slipbas för 
denna upptagning är Nina Strandell. Detta är samma dag som 100-årsfesten så det vore bra 
om alla kunde hjälpa till hela tiden så att vi blir klara i god tid. Instruktion för torrsättning 
med slipbåt finns här. 

Se till att du betalt samtliga skulder till klubben, Vi tar inte upp båtar där ägaren har skulder 
till klubben. 

2.   Behöver du nya pallbockar till din båt? 

Distragymnasiet, det vita huset alldeles intill varvsplanen, erbjuder att tillverka pallbockar till 
självkostnadspris (ca 30 kr för standardmodellen som kallas Hagalundare). Några finns redan 
färdiga. Enligt Distra tål de 1 ton per par, vilket torde bli 500 kilo/styck. Det går även att få 
kraftigare bockar. Den som är intresserad ska höra av sig till deras vaktmästare Ronald på tel 
073-355 09 20. 

3.   Betalning för vinterplats 

Avier för vinterplats kommer att gå ut i mitten på september. Dessa behöver vara betalda på 
förfallodatum som kommer att vara 30 september i år. Detta p.g.a. av uppdatering av BAS K 
som är klubbens ekonomisystem. Om du inte behöver din vinterplats, men glömt anmäla 
detta, kan du göra det nu på formulär här. 

4.   ÖBKs 100-årsfest 

Festen kommer att gå av stapeln den 15 oktober på Münchenbryggeriets restaurang 
München, kl 18.00. Münchenbryggeriet är en historisk industribyggnad, beläget vid 
Riddarfjärden. Restaurangen har adress Torkel Knutssonsgatan 2/Söder Mälarstrand 31 
(innergården). Samtliga som hittills anmält har fått plats och avier har gått ut till de som 
efteranmält sig. Ca tjugo personer till kan få plats om någon som vill gå fortfarande inte 
anmält sig. Anmälan sker här. 

5.   Halvårsmöte - motioner och skrivelser 

Städdag och halvårsmöte äger rum den 23 oktober kl. 10.00, respektive kl. 13.00. Motioner 
och skrivelser till halvårsmötet behöver vara styrelsen tillhanda senas sex veckor innan 
denna dag, d.v.s. senast den 11 september. Motioner och skrivelser skickas till 
styrelsen@ornsbergsbatklubb.se. 

6.   E-faktura 

http://ornsbergsbatklubb.se/torrsattning-med-kran/
http://ornsbergsbatklubb.se/torrsattning-slipbat/
https://ornsbergsbatklubb.se/uppsagning-varvsplats/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5y4okIFrx7kr1M5mWih6riKIwP0Dtbl5zFOSBo8AjFP_iMg/viewform
mailto:styrelsen@ornsbergsbatklubb.se


Klubben kommer att införa e-faktura för den som vill. Förhoppningen är att det ska bli 
lättare att betala. (Styrelsen lägger idag ganska mycket tid på att söka medlemmar som inte 
betalat i tid. Detta slipper iv gärna.) Om du vill ha e-faktura ber vi dig skickar ett mejl med 
namn och personnummer, samt vilken bank du vill att e-fakturan ska gå till. Skicka mejlet 
till efaktura@ornsbergsbatklubb.se. 

 

7.   Tillfälle för arbetsplikt 
Lördagen den 10 september kl. 09.00 – 12.00 finns tillfäll för den som har arbetsplikt 2022 
att göra den. Vi kommer då att byta ut en del brädor i klubbens brygga samt troligtvis olja in 
träbryggan. Om många anmäler sig kanske vi också försöker ta bort ogräs på grusplanen. De 
som har arbetsplikt är de som har hamnplatser med jämna nummer samt de som har 
kajakplats. Övriga intresserade är också välkomna.  Anmäl dig här om du är intresserad. 
Samling framför miljöboden kl. 09.00 

8.   Navigationstävling och kräftskiva 

Klubbens traditionsenliga navigationstävling och kräftskiva gick av stapeln den 20 augusti. 
Styrelsen vill varmt tacka tävlingsledningen och trivsel- och festkommitté för ett gott arbete. 
Resultatlista från navigationstävlingen visas nedan: 

1 Mikael Lichtenstein 
2 Erik Björling 
3 Urban Trued 
4 Björn Larsson 
5 Robert Jansson 
6 Gunnar Finnér 
7 Hasse Svensén 
8 Martin Forsberg 
9 Göran Andersson 
10 Mikael Nordén 
11 Bengt Linder (som får en hedrande inskription i klubbens vandringspris ”Siste man tar 
nyckeln med sig hem”) 

9.   Ordningsregler 

Styrelsen har beslutat om ordningsregler. Dessa kommer att anslås på bryggområdet och på 
miljöboden. Reglerna är som följer: 

 Barn som inte kan simma 200 meter ska ha flytväst på bryggorna. 

 På bryggorna ska vi hålla lugn en takt. Det ska inte springas på bryggorna. 

 Cyklar, mopeder, elskotrar och andra fordon får inte framföras, eller parkeras, inom 
bryggområdet. Dessa skall parkeras på varvsplanen vid staketet på sådant sätt att de 
inte står i vägen för in- och utpassering genom grindar.  

 Grindar till klubbens område ska hållas stängda och låsta. 

 Hundar skall hållas kopplade inom klubbens område. 

 För framförande av båt nära eller mellan bryggorna gäller maxhastighet 3 knop. 

 Den som vistas inom bryggområdet ansvarar för att städa efter sig själv och sina 
gäster. Sopor lämnas i sopkärlen på varvsplanen. Är sopkärlen fulla skall soporna tas 
med från klubbens område.  

mailto:efaktura@ornsbergsbatklubb.se
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3BrJmAu1KcC272zh5rKGTOvSHzecjo1EhcF1df1yOzrm1w/viewform?usp=sf_link


 Avfall som lämnas i miljöboden ska lämnas i därför avsett kärl. Finns inget kärl för 
avfallet, eller om kärlet är fullt, ska avfallet lämnas på en miljöstation. 

 Aluminiumburkar ska inte läggas sopkärlen. För dessa finns särskild säck. 

 Den som är sist att lämna grillarna ansvarar för att alla grillar är släckta.  

 Medlemmar släpper in sina egna gäster. Den som släpper in någon på klubbens 
område är ansvarig för den personen, för att denne följer dessa regler under 
vistelsen på klubbområdet, samt för att vederbörande kan komma ut. 

 Gästande båtar får inte förtöjas utanpå annan båt då detta leder till ökat slitage på 
bryggans förtöjningsanordningar. Gästande båt kan inte heller förtöjas mer än 30 
minuter vid bryggan invid dansbanan då denna plats behövs för att medlemmar ska 
kunna lasta i och ur sina båtar, för båtar som behöver länspumpas samt för båtar i 
nöd. Båt som lagts vid invid dansbanan ska utan dröjsmål flyttas vid anmodan, om 
nödläge.  

 Klubbekan kan lånas av alla medlemmar med nyckel. Lånetiden är max tre timmar. 

 Den som använder klubbens faciliteter (verktyg, porslin, klubbhus, m.m.) ansvarar för 
att dessa efter användning återställs i prydligt skick. 

 Medlemmar ska hålla en städad ton mot varandra inom klubbens område. 

 Vid alkoholförtäring inom klubbens område ska sedvanlig hyfs och hänsyn till andra 
iakttas. Berusade personer bör vänligt men bestämt avvisas, särskilt från bryggor och 
hamnområdet, både för deras egen och andras säkerhet och trivsel. 

 Brott mot dessa regler kan medföra att ett uteslutningsärende inleds. 

 

 

Sensommarhälsningar, 

Styrelsen ÖBK 

 


