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Allmänt 

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

båtsport samt att tillhandahålla service för främjande av miljön.  

 

Möten 

Årsmötet hölls den 27 januari 2009.  

Styrelsen har träffats vid 8 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika 

ärenden. 

 

ÖBK-kanalen / Information 

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

information har skickats ut till medlemmarna vid ett par tillfällen. Information om aktiviteter 

har anslagits inom klubbens område samt annonserats i Länstidningen under föreningsnytt vid 

några tillfällen. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs hemsida samt i pärmar 

i klubbhuset. 

 

Medlemmar 

Totalt antal medlemmar vid årets slut var 467, av dessa var 145 aktiva, 100 stödjande,  

1 hedersmedlem samt 221  familjemedlemmar. Klubben har 2 aktiva medlemmar under 20 år. 

 

Båtstatistik   
Totalt antal båtar vid årets slut var 141, varav 66 motorbåtar, 73 segelbåtar, 1 motorseglare 

samt 1 roddbåt. Antal båtar med vinterplats var 129 och antal båtar med bryggplats var 128. 

Antalet omsatta bryggplatser var 16 och vid årets slut fanns inga lediga bryggplatser. 

 

Styrelsen 2009 

Ordförande Ingvar Bingman 

Sekreterare Berit Hjelm 

Kassör Leif Borgstedt 

Matrikel Lars Vager 

Hamnen Lars Jernå 

Sublift Owe Westin 

Vinterplatser Jan Eklund   

Bryggplatser Gunnar Sterner    

Web & SKBF Sven Hjelm 

Miljö Olav Redin 

Klubbhus Ingemar Johansson 

 

Övriga funktionärer 

Revisor Lena Henlöv 

Revisorssuppleant Arne Hjelm 

Hamnkommitté Lars Jernå  Hamnkapten 

 Owe Westin  Sublift 

 Jan Eklund  Vinterplatser 

 Gunnar Sterner Bryggplatser  

 Seppo Peltonen Bryggansvarig 

 Lars Sundin  El-ansvarig  

 Lars Johansson Pensionärer 

 Gösta Löfgren Pensionärer 
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Bryggansvariga Tore André  Brygga A 

 Seppo Peltonen  Brygga B 

 Lars Klasén   Brygga C 

 Tommy Åhlund  Brygga D 

Seglarkommitté Lars Sundin 

 Jan Eklund 

 Lars Jernå  

 Christer Björk 

 Arne Hjelm 

Besiktningsman Hans Örvind 

Ungdomskontakt Jan Eklund 

Klubbmästeriet Thomas Forslund Klubbmästare 

 Roger Löfgren midsommar 

 Pia Wiberg  midsommar 

 Birgitta Johannsson mat årsfest 

 Lars Sundin  kräftskivan 

Repr. stugägare Radön Berit Hjelm 

Bokning klubbstuga Ann och Tony Kearney 

Valberedning Gösta Löfgren 

 Berndt Sjöberg 

Utbildning Kjell Åberg 

Förs av vimplar  Inger Hjelm  

ÖBK-kanalen Barbro Nordlund 

Försäkringar Barbro Nordlund 

 

Hamnen 

Underhållsarbeten och städning utfördes på klubbens arbetsdagar. 

Yttre förankring av brygga B, C och D har bytts ut. 

Inför upptagning av båtarna har markjustering av uppställningsplatser intill slipvägen utförts. 

Uppmätning och planering av vinterplatser gjordes innan upptagningarna. Spolvatten till 

SUB-garaget och södra hamnplanen har dragits fram. 

Sjösättning och upptagning med SUB-liften har även i år fungerat mycket bra. 

Mastskjulet har städats ur och komplettering av masthyllor har utförts. Gångjärnen till mast-

skjulets dörr har bytts ut. 

Spånsug från jolleverkstaden har flyttats till SUB-garaget. 

Sanering och städning av förråden har påbörjats. 

ÖBK har rätt att utnyttja området utanför grindarna till parkering, eftersom det ingår i ÖBK’s 

arrende. 

Bryggplatser 

Beslut har tagits under året att plats A001 utgår, eftersom det är för grund där.  

Platserna D93-D95 har slagits samman till två bredare platser. 

Tidvis har det legat båtar utanför alla tre bryggnockarna. 

Under 2009 har det hela tiden gått jämt upp med tillgång och efterfrågan på platser. 

Det fanns en liten kö av presumtiva intressenter till bryggplatser vid årets slut. 

 

Klubbhuset 

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

Sörmlandskustens Båtförbund har haft sina styrelsesammanträden i klubbhuset. 

Pensionärsorganisationer och företag har hyrt klubbhuset för möten och sammankomster. 

Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 47 tillfällen varav 16 varit obetalda. 
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Ny värmepump har satts in i styrelserummet för uppvärmning av styrelserum, hall och kök. 

Ny koppling för vatten har installerats på utsidan av klubbhuset. 

Underhållsarbeten har utförts under året. 

 

Radön 

ÖBK har från och med 1 april 2009 ett nytt arrendeavtal med Stockholm stad, som omfattar 

den södra udden. Stugägarna som tidigare haft stugor inom ÖBK’s område har fått förslag på 

eget arrende samt att friköpa tomten. Förhandlingar om pris mm pågår med Stockholm stad. 

 

Allmän städning och underhåll inom klubbens område utfördes den 6 juni.  

Den 7 november var det arbetsdag på Radön. Toaletterna grävdes ur. Bryggor och dansbana 

mm gjordes i ordning för vintern.  

Klubbstugan har varit uthyrd under 6 veckor samt en helg i maj.  

Nya mattor har skänks av medlemmar.  

 

Ungdomsverksamhet 

ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet. Vi samarbetar med Södertälje Båtsällskap (SBS). 

Några ungdomar från ÖBK har deltagit i SBS seglarskola i Torpa viken. ÖBK hade en 

deltagare på seglarlägret på Fifång. Ett dagläger var planerat att hållas på Radön i juni, men 

tyvärr uteblev vinden den dagen, båtar och ungdomar blev kvar på Hallsfjärden. 

 

Klubbmästeriet 

Temat för årsfesten i februari var italienskt.  

Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar 

för barnen samt som vanligt klubbletning för barnen samt knytkalas och dans senare på 

kvällen.  

Kräftskivan var den 15 augusti med seglingar på dagen och knytkalas på kvällen.  

Den 12 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen. Filmer från 

sommarens aktiviteter visades.   

 

Seglarkommittén 

Årets seglingssäsong startade med Flygarköret Radön - Ramsö den 21 maj, 18 båtar kom till 

start. Vann gjorde Eva Sundin, Avance 36. 

På midsommardagen seglades Alvedon Cup, 4 båtar kom till start och Thomas Forslund tog 

hem segern med en Linjett 33. 

Klubbmästerskapet Radön Runt seglades i år den 15 augusti, i samband med kräftskivan. 13 

båtar kom till start, vann gjorde Ingvar Bingman, Wasa 38, på andra plats kom Eva Sundin, 

Avance 36 och trea blev Lars Jernå, Smaragd. 

Vår öppna kappsegling Radön Open hölls den 12 september och 14 båtar startade i två 

klasser. Låglysklassen vanns av Nils-Åke Johnsson, Järna Båtklubb, som även vann totalt. 

Höglysklassen vanns av Thomas Forslund, ÖBK. 

En del av klubbens båtar har även haft framskjutna placeringar i andra tävlingar, förutom de 

lokala kappseglingarna. Hela 4 båtar från ÖBK startade i Watski 2 Star race, där Lars Sundin 

vann startgrupp 2 och Tomas Forslund kom på andra plats. Thomas Forslund totalvann även 

Linjett-cupen. 

Säsongen avslutades som vanligt med Luciaseglingen den 12 december. 3 st 2-mannalag 

startade, Lars Sundin och Sven Berensson vann. 
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Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) 

Lars Jernå representerade ÖBK vid ordförandeträffen den 12 mars. 

Ingvar Bingman och Lars Johansson representerade ÖBK vid Båtdagen (årsmötet) den 7 

november, Berit Hjelm valdes ännu ett år till sekreterare. 

 

 

Södermanlands Seglarförbund  

Lars Sundin, Jan Eklund, Berit Hjelm och Lars Johansson representerade ÖBK vid förbundets 

årsmöte den 2 december 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Södertälje den 3 februari 2010 

 

 

 

För styrelsen 

 

 

Ingvar Bingman  

 


