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Allmänt 

Östertälje Båtklubb har som ändamål att främja intresse för båtsport, friluftsliv med anknytning till 

båtsport samt tillhandahålla service för främjande av miljö.  

 

Möten 

Årsmötet hölls den 29 januari 2006.  

Ett extra föreningsmöte hölls den 5 oktober 2006, för beslut om införskaffande av en 

begagnad Sublift 12 ”slamkrypare”. 

Styrelsen har träffats vid 10 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika 

ärenden. 

 

ÖBK-kanalen / Information 

Medlemstidningen,  ”ÖBK-kanalen”, distribuerades till medlemmarna under våren. Under 

året har även allmän information skickats ut till medlemmarna. 

Aktuell information har även funnits tillgänglig på ÖBKs hemsida. 

 

Medlemmar 

Totalt antal medlemmar vid årets slut var 247, varav 155 aktiva och 92 stödjande, utav dessa 

var 8 under 18 år. Klubben har 2 hedersmedlemmar samt 252 familjemedlemmar varav 62 var 

under 18 år. 

 

Båtstatistik   
Totalt antal båtar vid årets slut var 235, varav 111 motorbåtar, 112 segelbåtar, 5 motorseglare 

och 7 roddbåtar. Antal båtar med vinterplats var 134 och antal båtar med bryggplats var 128. 

Omsatta båtplatser under 2006 var 16. 

 

Styrelsen  

Ordförande Ingvar Bingman 

Sekreterare Berit Hjelm 

Kassör Dora Vigh 

Web & SKBF Sven Hjelm 

Miljö Olav Redin 

Husvärd Rolf Lind  

Hamnen Gunnar Sterner 

Kranansvarig Stefan Nordlander   

Båtplatser Hans Örvind    

Suppleant Bengt Björk 

 

Övriga funktionärer 

Försäkringar Barbro Nordlund 

Medlemsmatrikel Lars Vager 

Revisor Lena Henlöf 

Hamnkommitté Gunnar Sterner Hamnkapten 

 Bengt Björk 

 Stefan Nordlander Kranansvarig  

 Christer Björk    

 Åke Johansson Slipansvarig 

 Mats Hjelm 

 Rune Johansson 

 Seppo Peltonen Bryggansvarig 
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 Hans Öhrvind  Båtplatser 

 Lars Sundin  El-ansvarig  

Bryggansvariga Brygga A  Tore André  

 Brygga B  Seppo Peltonen 

 Brygga C  Lars Klasén 

 Brygga D  Tommy Åhlund 

Seglarkommitté Lars Sundin 

 Lars Jernå 

 Jan Eklund 

 Christer Björk 

 Paul Wester 

Besiktningsman Hans Örvind 

Ungdomskommitté Anders Hellqvist  

Repr stugägarna Berit Hjelm 

Bokning klubbstuga Kjell och Brita Dahlgren 

Valberedning Berndt Sjöberg 

 Gösta Löfgren 

Förs av vimplar  Inger Hjelm  

Utbildning Kjell Åberg 

Öbk-kanalen Barbro Nordlund 

Försäkringar Barbro Nordlund 

 

Hamnen 

Under året fortsatte upprustningen av jolleverkstaden, ett jobb som påbörjades under 2005, 

återstående arbete är målning och golvbeläggning.  

Under våren har planer på att införskaffa en begagnad Sublift 12 ”slamkrypare” pågått och 

den 18 september träffade en mindre grupp leverantören av Subliften, varvid förutsättningarna 

för en framgångsrik installation av ramp och vagn diskuterades, beslut om inköp togs på ett 

extra föreningsmöte den 5 oktober 2006. Under hösten fortsatte planering och kalkylering. 

Bengt Björk framställde ritningsunderlag för att söka bygglov att förlänga mastskjul, garage 

för Subliften, papper har skickats in för handläggning. För att kunna förlänga mastskjulet 

flyttades jolleverkstaden en bit i sidled i samband med sista upptagningen. 

Snöplogsutrustning till traktorn har införskaffats. Sly och vass har röjts vid infarten vilket har 

inneburit att parkeringsmöjligheterna förbättrades. En luftvärmepump har inköpts, installation 

återstår. 

Under året har det varit två allmänna arbetsdagar, en på våren och en på hösten. Ett stort antal 

medlemmar kom, efteråt serverades det kaffe och smörgås. Medlemmar med bryggplats har 

gått nattvakt. 

Anläggning för tömning av båttoaletter har utnyttjats av medlemmar, även icke medlemmar 

har haft tillgång till anläggningen. 

 

Radön 

På arbetsdagen den 10 juni byttes en av pontonerna på träbryggan ut. Allmän städning av 

dansbanan och klubbens område utfördes. Brandhinkar sattes upp. Toaletterna städas på 

lördagen och grävdes ur dagen efter av två frivilliga medlemmar. 

I början av oktober hemsöktes några stugor av tjuvar. Ett fönster måste lagas på klubbstugan, 

inget annat förstördes. Verktyg stals från några av stugorna på klubbens område.  

På höststädningen den 18 november drogs bryggorna in och dansbanan stängdes. 

Ett träd vid klubbhuset har blåst ned och måste åtgärdas under våren 2007.  

Klubbstugan har varit uthyrd 4 veckor och tre helger.  
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Klubbhuset 

Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året. 

Uthyrningen har dock minskar jämfört med tidigare år. Klubbhuset har varit uthyrt vid 

sammanlagt 43 tillfällen varav 9 varit obetalda. 

I samband med upptagningen den 14 oktober städade några medlemmar köket.  

 

Ungdomskommittén 

Verksamheten har i princip varit 1 vecka på Radön, med som mest 8 personer, samt några 

enstaka helgseglingar. Därutöver har der varit 2 planeringsmöten. 

 

Klubbmästeriet 

Vi har under året saknat såväl klubbmästare som festkommitté. Vi har ändå lyckats 

genomföra de 4 sedvanliga festerna, årsfesten, sjösättningsfesten, midsommarfesten samt 

kräftskivan, med hjälp av olika medlemmar. 

 

Seglarkommittén 

Årets seglingssäsong startade med Flygarköret, från Radön till Långö den 25 maj, 10 båtar 

från ÖBK och SBS kom till start. Vann gjorde Kalle Nyström SBS, på andra och tredje plats 

kom 2 ÖBK-Smaragder, Lars Jernå och Jan Eklund. Brännbollen fick utgå på grund av 

tidsbrist. På kvällen grillade vi tillsammans på ett halt berg. Det hade regnat och var kallt. 

På midsommardagen seglades Alvedon Cup, 9 båtar startade. Thomas Forslund Linjett 32 

vann, på andra plats kom Tommy Ryberg & Gösta Löfgren i Novan och på tredje plats Kjell 

Haglund i sin Smaragd. 

Klubbmästerskapet Radön Runt seglades i år den 12 augusti, som vanligt i samband med 

kräftskivan. 11 båtar startade och vann gjorde Christer Björk, på andra plats kom Eva Sundin 

och på tredje plats kom Lars Jernå. 

Vår öppna kappsegling Radön Open hölls den 16 september och totalt 21 båtar kom till start.  

I klassen med lystal över 1.11 vann Peter Ståhl SBS, i klassen med lystal upp till och med 

1.11 vann Stig Kranberg JBK. Totalsegrare blev Stig Kranberg JBK. 

Säsongen avslutades som vanligt med Luciaseglingen den 9 december. Fyra 2-mannalag 

kämpade om segern i skapliga vindar. Vann gjorde Christer Björk och Lars Jernå. 

 

 

 

Södertälje den 28 januari 2007 

 

För styrelsen 

 

 

Ingvar Bingman 

 

  

 


