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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 29 januari 2012.  
Styrelsen har träffats vid 9 tillfällen samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika 
ärenden. 
 
ÖBK: arrendeavtal 
ÖBK:s arrendeavtal med kommunen gick ut sista december 2012. Förhandlingar har förts 
under de senaste 8 månaderna med representanter för kommunen gällande höjning av 
avgiften. Kommunen har aviserat en höjning på runt 400 % vilket vi inte anser oss kunna 
acceptera. En samarbetsgrupp med de andra båtklubbarna inom kommunen har bildats, där vi 
gemensamt försöker få till stånd en vettig nivå på arrendehöjningen. Möten har skett med 
såväl tekniska nämnden som kommunalråden och oppositionens partiledare, men något 
konkret arrendeavtal har vi ännu inte fått .   
 
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. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBKs 
hemsida samt i pärmar i klubbhuset. 
 
Medlemmar 
Totalt antal medlemmar inkl. familjemedlemmar var vid årets slut 430. Antal aktiva 
medlemmar var 143 varav 2 under 21 år och 1 hedersmedlem, stödjande medlemmar var vid 
årets slut 60 och antal betalande familjer 97.  
 
Båtstatistik   
Totalt antal båtar vid årets slut var 143, varav 64 motorbåtar, 77 segelbåtar, 1 motorseglare 
samt 1 roddbåt. Antal båtar med vinterplats var 127 och antal båtar med bryggplats var 131. 
 
Styrelsen 2012 
Ordförande   Ingvar Bingman 
Vice ordförande & Vinterplatser Jan Eklund   
Sekreterare   Berit Hjelm 
Kassör   Anders Olsson 
Budget & Ekonomiansvarig Leif Borgstedt 
Hamnkapten   Lars Jernå 
Teknisk ansvarig   Owe Westin 
Bryggplatser, kontrakt, bryggkö Patrik Wollberg 
   
Övriga funktionärer 2012 
Administrativ kommitté 
Revisor   Lena Henlöv 
Revisorssuppleant   Arne Hjelm 
Miljö   Johan Bjerkestig 
Web    Fredrik Hjelm / Sven Hjelm 
Matrikel   Lars Vager 



 

ÖSTERTÄLJE  BÅTKLUBBs  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

2012-01-01—2012-12-31 
 

  Sida 2(6) 

Kontakt Svenska Sjö   Ingvar Bingman 
ÖBK-kanalen   Lars Klasén 
Försäljning vimplar / märken Inger Hjelm  
Hamnkommitté  
Hamnkapten   Lars Jernå    
Vinterplatser   Jan Eklund  
Bryggplatser    Patrik Wollberg  
Teknisk ansvarig   Owe Westin  
Bryggor   Seppo Peltonen  
El-ansvarig   Lars Sundin    
Sammankallande vardagslediga Lars Johansson 
Bryggkommitté   
Sammankallande   Seppo Peltonen  
    Tore André    
    Lars Klasén     
    Lars-Åke Jonsson 
Fastighetskommitté 
Sammankallande    Gösta Löfgren 
Bokningar   Lisa Borgstedt 
    Ingemar Johansson 
    Roger Wikman 
    Mats Swärdh 
    Per Norstroem 
    Maria Norstroem 
Hamnansvarig    Lars Jernå 
Radön kommitté 
Sammankallande   Tomas Peltonen 
    Håkan Pettersson 
    Sven Hjelm 
    Stefan Kjellin 
    Seppo Peltonen 
    Hans Möller 
Seglarkommitté  
Sammankallande   Lars Sundin 
   Jan Eklund 
   Lars Jernå  
   Christer Björk 
   Arne Hjelm 
Ungdomskommitté 
Kontaktperson SBS   Anna Jernå  
Festkommitté  
Klubbmästare   Thomas Forslund   
Midsommar   Pia Wiberg    
Midsommar   Outi Kjellin    
Kräftskiva   Lars Sundin 
Årsfest   Åsa Forslund    
Valberedning  
Sammankallande   Gösta Löfgren 
   Lisa Borgstedt 
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Hamnen 
Efter städdagarna i höstas har sju medlemmar samlat ihop c:a 1 ton skräp från okända 
medlemmar i hamnområdet och transporterat detta till kommunens returstation och där på 
plats sorterat det. 
 
Betongbryggor 
Under våren färdigställdes betongbrygga nr 3. Bryggan byggdes av klubbens medlemmar i 
egen regi. På försommaren sjösattes den nya bryggan och dockades ihop med bryggan nr 2 
och bryggorna bogserades ut till Radön med hjälp av två klubbmedlemmars båtar. Den gamla 
träbryggan flyttades till den motorbåtsbryggan och de nya betongbryggorna förankrades i 
befintliga stenar och kättingar. Nya kättingar behöver bytas ut under våren 2013, även 
kättingar till gamla betongbryggan måste bytas ut. 
 
Sjösättning/Upptagning 
Sub-liften har återigen tillsammans med sina 10 förare, utfört ett gott arbete under året. 
Medlemmarna har blivit förtrogna med hanteringen av sina båtar med Sub-liften och för de 
allra flesta går det galant med både sjösättning och upptagning. Det finns dock några 
medlemmar som är dåligt förberedda med sina bockar och vaggor, vilket medför att det tar 
onödigt lång tid att ställa av båten från Sub-liften. 
 
Bryggplatser 
Arbetet med att utnyttja bryggplatserna bättre har pågått hela året och fortsätter även nästa år. 
I stort sätt är samtliga platser utnyttjade. 
 
Vinterplatser 
I år planerade vi för 125 båtar på vår hamnplan, resultatet blev att 115 båtar ställdes upp på 
hamnplanen. 
 
Miljö 
Spolpaltta 
Under sensommaren startades anläggning av en spolplatta med reningsverk för båtbottentvätt.  
I samband med markarbeten har även förstärkning och breddning av vägen för SUB-liften 
utförts. Allt arbete utom asfaltering har utförts av klubbmedlemmar. Spolplattan med 
tillhörande reningsverk var klart innan båtupptagningarna påbörjades och samtliga av 
klubbens båtar har i höst tvättats på spolplattan. I reningsverket har vi samlat upp c:a 100 kg 
miljöfarligt avfall, färgrester och annat sediment från båtbottnar. Avfallet har transporterats 
till kommunens returstation för miljöfarligt avfall.  
En containers har införskaffats och ersätter det gamla slipskjulet. I den ska utrustning till spol- 
plattan förvaras. Containern kommer att kläs med plåt under 2013. 
ÖBK har beviljats LOVA-bidrag för anläggning av spolplattan. Villkoret för bidraget var att 
spolplattan skulle vara klar den 30 november 2012. Redovisning av färdigställd spolplatta har 
lämnats in till länsstyrelsen och ÖBK har fått LOVA-bidraget utbetalat. 
 
Övrigt 
Kommunen har utfört en miljöinspektion. Resultatet blev att oljor och drivmedel i Sub-lift 
garaget måste vallas in samt att samtliga båtägare, vid bottenslipning, måste samla upp allt 
giftigt slipdamm på t.ex. en presenning och behandla detta som farligt avfall, vilket innebär 
att det ska lämnas till miljöstationen. 
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Klubbhuset 
Användningen av klubbhuset har varit till stor nytta för klubbmedlemmarna under året. 
Klubbhuset har varit uthyrt vid sammanlagt 26 tillfällen. 
Ny värmepump har monterats i salen och diverse underhållsarbeten har utförts. 
Inventering har gjorts i köksskåpen, huset har städats och fönster putsats på städdagarna.  
I december bonades linoleummattorna i kök, hall, styrelserum och toaletter. 
ÖBK har haft sina styrelsemöten i klubbhuset under året, så även Sörmlandskustens 
Båtförbund (SKBF). 
 
Utbildning 
Sjöräddningssällskapet har haft en utbildning i klubbhuset . 
 
Föredrag 
Allegrogruppen höll sitt höstmöte onsdagen den 8 november i Klubbhuset. Ronald Rybbe, 
besiktningsman höll ett föredrag gällande konstruktionsmissar och vanliga fel.  
Måndagen den 26 november höll Jonas Ekblad från Transportstyrelsen föredrag gällande 
Säkerhet Ombord, ett tiotal medlemmar kom för att lyssna och diskutera. 
  
Radön 
Under våren började arbetet i den nybildade Radönkommittén med att enas om en gemensam 
åtgärdsplan för vår kära klubbholme. Med visionen om en blomstrande och mer attraktiv 
klubbholme, som skulle locka ännu fler medlemmar och båtgäster, togs en åtgärdsplan fram. 
Det finansiella läget medförde dock att merparten av de investeringar som kommittén önskat 
genomföra, såsom anslutning till elnätet och bastubygge fick skjutas på framtiden. 
 
Under arbetsdagen den 26:e maj installerades de två nya betongbryggorna. Även den södra 
betongbryggan fick en nybyggd landgång.  
Det träd som växte intill dansbanans östra vägg togs ner och har sågats till sittbänkar. Ett nytt 
skärmtak byggdes längs dansbanans östra vägg då det gamla var genomruttet. Vidare så 
rensades dansbanans tak från barr och kottar och stigarna mellan östra och västra sidan 
krattades fina. 
 
Under försommaren påbörjades arbetet med återuppbyggnaden av den pir/vågbrytare som 
tidigare funnits mellan betongbryggorna och motorbåtsbryggan. Där kommer en ny fast 
brygga att färdigställas under 2013 som kommer att ge skydd för hårda nordliga vindar för 
båtar förtöjda vid de nya betongbryggorna samt skydda motorbåtsbryggan för sydliga vindar. 
 
Under arbetsdagen den 20:e oktober samlades ett tappert gäng som iförda regnkläder trotsade 
höstrusket. Gänget stängde igen Radön inför vintern, luckorna sattes för dansbanans fönster 
och bryggornas landgångar fälldes upp. Jollar liggandes på stranden bars upp och säkrades. 
Sly rensades bort på östra sidan för att skapa en trevligare miljö kring klubbstugan. 
 
Ungdomsverksamhet 
ÖBK har ingen egen ungdomsverksamhet, vi samarbetar med Södertälje Båtsällskap (SBS). 
Ungdomar från ÖBK har deltagit i SBS seglarskola i Torpa viken. ÖBK hade även deltagare 
på seglarlägret på Fifång. Anna Jernå från ÖBK har varit ledare både för seglarskolan och för 
seglarlägret. Under juni anordnades även ett helgläger på Radön. 
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Klubbmästeriet 
Temat för årsfesten den 18 februari var Glitter och Glamour, ÖBK fyllde 75 år den 23 januari. 
Närmare hundra medlemmar kom för att fira 75-års jubileum. 
Midsommarfirande på Radön var välbesökt och det var dans kring midsommarstången, lekar 
för barnen samt som vanligt klubbletning, på kvällen knytkalas med dans. 
Kräftskivan var den 18 augusti med klubbsegling på dagen och knytkalas på kvällen.  
Den 8 december var det Luciasegling på dagen och knytkalas senare på kvällen.   
 
Seglarkommittén 
Säsongen startade även i år med Flygarköret den 17 Maj. 11 båtar startade och seglade från 
Radön ut till målet vid Fifång norra viken. Vann gjorde Lars Jernå med familj i en Smaragd. 

På midsommardagen seglades Alvedon Cup, 5 båtar kom till start och vann gjorde Linjett 33-
an Wild med Thomas Forslund och Christer Björk.  

Klubbmästerskapet Radön Runt gick som vanligt i samband med kräftskivan den 18 augusti, 
9 båtar startade och vann gjorde Christer Björk och Thomas Forslund, 2:a kom Tommy 
Ryberg och Gösta Löfgren och 3:a Eva och Lars Sundin. 

Vår öppna segling Radön Open seglades den 15 September. Nytt för i år var att vi använde 
jaktstart för att minska trängseln runt vårt grund på insidan av Radön. 19 båtar startade. 
Seglingen vanns av Karl Marnell SBS, tvåa var Stig Kranberg JBK och trea kom Curt Larsson 
SBS. Bästa ÖBKare var Thomas Forslund på en fjärdeplats.  

Säsongen avslutades med jollesegling vid Lucia den 8 december, 3 st 2-mannalag startade. 
Vann gjorde till slut Arne Hjelm och Jan Eklund. 

ÖBK arrangerade tillsammans med Södertälje Båtsällskap (SBS) och Trosa Båtklubb (TBK) 
Sörmlandsregattan som seglades i Trosa den 9 Juni. Tre ÖBK-seglare deltog. 

Östertäljeseglare har även deltagit i andra seglingar. I shorthanded seglingen Watski 2-Star 
Baltic seglade Thomas Forslund och Christer Björk i Thomas Linjett 33 och Lars Sundin 
tillsammans med Sven Berensson i Lars Linjett 35.  

Thomas Forslund och Christer Björk deltog även i Ornö Runt och i Hyundai Cup. 

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) 
Under 2012 startade en utredning om ett samgående mellan Svenska Båtunionen (SBU) och 
Svenska Seglarförbundet (SSF). På Båtriksdagen (SBU’s årsmöte) våren 2012 röstade SKBF 
för ett fortsatt arbete gällande samgående. En extra Båtriksdag hölls i november 2012. 
 
På SKBF’s årsmöte (Båtdagen) beslutades att SKBF skall rösta för att SBU avslutar sitt arbete 
med ett samgående mellan SBU och SSF på den Extra Båtriksdagen. 
Representanter på SKBF’s Båtdag, den 10 november på Hotell Skogshöjd i Södertälje, var 
Ingvar Bingman, Owe Westin och Lars Johansson. Berit Hjelm valdes ännu ett år till 
sekreterare i SKBF. Efter Båtdagen visade ÖBK sin nya spolplatta. 
 
Södermanlands Seglarförbund  
Under 2012 har förhandlingar mellan SBU och SSF pågått och fortsätter fram till 
Seglarförbundets Årsmöte i vår.  
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Södertälje den 27 januari 2013 
 
För styrelsen 
 
 
Ingvar Bingman  


