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Allmänt 
Östertälje Båtklubb värnar om båtlivet i Södertälje. Båtklubben har sedan år 1937 varit en naturlig 
del av Östertälje stadsmiljö. Klubben är en ideell förening vars ändamål är att främja friluftsliv och 
ett miljövänligt och resurseffektivt båtägande. Med närhet till bostäder och fina vattenområden som 
Saltsjön, Kanalen och Mälaren är båtklubben den givna knutpunkten för båtägare i Södertälje med 
omnejd. 
 
Möten 
Årsmötet genomfördes den 26 januari, under mötet deltog 40 medlemmar. Årsmötet beviljade 
styrelsen ansvarsfrihet och utsåg Anders Olsson till hedersmedlem. Styrelsen har under 2020 
genomfört 11 protokollförda styrelsemöten samt mellan dessa sammanträden haft kontakt i olika 
ärenden.  
 
ÖBK: arrendeavtal 
Under 2020 slutfördes arrendeavtalsförhandlingarna med Södertälje kommun.  
Den 24 januari skrev båda parter på ett nytt tioårigt arrendeavtal för båtklubbens område. 
För styrelsen har det varit viktigt att säkra båtklubbens fortsatta framtid i Östertälje. Med 
detta fokus beslutade styrelsen att acceptera avtalsvillkoren och en högre arrendekostnad 
med momspåslag. Under åren 2020 till 2023 kommer arrendet succesivt räknas upp från ca 
60 000 kr/år till 85 000 kr/år (med moms). 
 
ÖBK-kanalen / Information 
Medlemstidningen ”ÖBK-kanalen” distribuerades digitalt till medlemmarna under våren. Det har 
även funnits några exemplar utskrivna i klubbhuset för intresserade. Information om aktiviteter har 
anslagits inom klubbens område. Aktuell information har även varit tillgänglig på ÖBK’s hemsida.  
Under året har ett antal informationsmail och SMS skickats ut till medlemmarna. 
 
Medlemmar 
Totalt antal medlemmar inkl. familjemedlemmar var vid årets slut 242 st. 
Antal aktiva betalande medlemmar var 134 st, varav 5 st ungdomar och  
6 st hedersmedlemmar. Antalet stödjande betalande medlemmar var vid årets slut 46 st, 
något färre än tidigare år. Under året har det varit god tillströmning av aktiva medlemmar 
och båtar till lediga bryggplatser. Det har tillkommit 24 st nya medlemmar under året.  
 
Båtstatistik 
Totalt antal båtar vid årets slut var 127 varav 62 motorbåtar och 65 segelbåtar. 
Antal båtar upplagda för vinterförvaring är 101 st och antal båtar med bryggplatser 117 st. 
 
Styrelsen 2020 
Ordförande   Sverker Dahlberg 
Sekreterare   Pia Wiberg 
Kassör   Johnny Moraeus 
Vice ordf. & vinterplatser (ledamot) Jan Eklund  
Hamnkapten (ledamot)   Lars Jernå 
Bryggplatser (ledamot)   Per-Arne Persson 
Teknik och Miljö (ledamot)    Johan Torstensson 
Matrikel och medlemsärenden (suppleant)    Lars Vager 
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Övriga funktionärer 2020 
Administrativa kommittén 
Styrelsens representant   Pia Wiberg 
Informationskoordinator   Jan Eklund 
Matrikelkoordinator   Lars Vager 
Försäkringsfrågor/ Svenska Sjö Håkan Öhlander 
Web/ÖBK-kanalen   Lars Klasén 
Försäljning vimplar / märken  Eva Jernå 
 
Hamnkommittén 
Sammankallande/Hamnkapten Lars Jernå  
Planeringsansvarig för underhåll Gösta Löfgren 
Vinterplatssamordnare   Jan Eklund  
Bryggplatssamordnare    Per-Arne Persson 
Underhåll bryggor/hamnplan  Lars Klasén 
Underhåll bryggor/hamnplan  Tore André 
 
Tekniska kommittén 
Sammankallande   Johan Torstensson 
Teknisk ansvarig Sublift   Alf Jarneland 
Underhåll    Owe Westin 
Underhåll   Johan Ledin 
Underhåll   Sven Hjelm 
El-ansvarig   Lars Sundin 
VVS   Lars-Åke Jonsson 
 
Sub-förarkommittén 
Styrelsens representant   Sverker Dahlberg 
Sammankallande/planeringsansvarig Christer Björk 
 
Fastighetskommittén 
Styrelsens representant   Lars Jernå  
Sammankallande/planeringsansvarig Gösta Löfgren 
Bokning Strand Hotell   Håkan Petersen  
Underhåll   Ingemar Johansson  
Underhåll   Mats Swärd   
Underhåll   Maria Norstroem 
Underhåll   Lisa Borgstedt 
 
Radökommittén 
Styrelsens representant   Pia Wiberg 
Sammankallande/planeringsansvarig Stefan Nordlander 
Bokning Radöstugan   Outi Kjellin 
Underhåll   Stefan Wiberg  
Underhåll   Stefan Kjellin 
Underhåll   Sven Hjelm  
Underhåll   Håkan Petersen  
Underhåll   Mathias Steininger 
Underhåll   Sebastian Nordlander 
Underhåll                                                       Seppo Peltonen 
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Seglarkommittén 
Styrelsens representant   Jan Eklund 
Sammankallande/planeringsansvarig Lars Sundin 
Medlem   Lars Jernå 
Medlem   Christer Björk 
 
Ungdomskommittén 
Kontaktperson    Anna Jernå 
 
Festkommittén  
Klubbmästare   Vakant 
Midsommar   Radökommittén/Styrelsen 
Kräftskiva   Lars Sundin 
Årsfest   Vakant 
 
Revisorer 
Revisor   Lena Henlöv 
Revisorssuppleant   Per Norstroem 
   
Valberedning 
Sammankallande   Patrik Wollberg 
Biträde   Johan Bjerkestig 
 
Hamnen 
Vårens arbetsdag ställdes in på grund av COVID-19 restriktioner, varje medlem uppmanades att 
flytta sin vagga till uppställningsplatsen, vilket fungerade mycket bra. Det var stort deltagande vid 
höstens arbetsdag. Våra vardagslediga ”de sju” har hållit hamnen i ett exemplariskt skick under 
året. Våra medlemmar har genomfört individuella arbetsuppgifter som gräsklippning och röj- och 
städuppgifter.  
 
Rapport från de sju vardagslediga 
Under året har de sju underhållit materiel och renoverat och röjt på hamnområdet. Arbeten 
som genomförts är: Reparation av toa-tömning, slang och munstycke. Reparation av nät vid 
sjösättningsbryggan. Tillverkning och montering av brygga för upptagning av småbåtar. 
Byte av gummibussning på brygga D. Målning av gavel och dörr på verkstadsboden. 
Kontroll av belysning på bryggor. Reparation av bandsåg i verkstadsboden. Renovering av 
sjösättningsrampen. Klippt och röjt sly och buskar. Tillverkning och montering av landgång 
till A-bryggan. Fyllt gropar vid infart och på hamnplan. Tillverkning av plog för 
rengöring av sjösättningsramp. 
 
Sjösättning/Upptagning 
Under året har 11st SUB-förare hanterat årets sjösättningar och upptagningar. Subliften har 
fungerat bra under året. Inga större missöden inträffade tack vare teknikernas skickliga 
underhållsåtgärder från förra året. Vanlig service har genomförts samt bytte av kontakten för 
dödmansgreppet på körlådan. Ett hundratal båtar togs upp och sjösattes under året. Under 
hösten och våren fick några båtar hanteras flexibelt utanför körschemat på grund av COVID-
19 och andra uppkomna behov. 
 
Bryggplatser 
Under det året har intresset för en bryggplats i klubben ökat något. Möjligen har restriktioner 
med anledning av COVID-19 påverkat många att köpa en båt under sommarsäsongen.   
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Lediga byggplatser vid årets början har fått nya båtägande medlemmar vid årets slut. ÖBK 
har löst in fyra platser i syfte att flexibelt omfördela bland lediga platser. Vid årets slut så 
disponerar ÖBK 21 st bryggplatser. Medlemmar med bryggplatsavtal är 96 st. 4 smala 
bryggplatser är lediga. 
 
Vinterplatser 
Vintern 2020/2021 är antalet uppställda båtar 101 st (28/12). 3 st båtar ligger kvar i vattnet 
vid A-bryggan. 
  
Miljö 
Toa/sugtömningsanläggningen har fungerat i år och används även av icke medlemmar som 
passerar i kanalen. ÖBK tar inte ut någon avgift för detta, utan vill på detta sätt främja att 
alla som passerar i kanalen kan nyttja vår anläggning. 

Under året har styrelsen tagit fram en plan för utfasning av TBT bottenfärger på ÖBK 
område. Denna plan utmynnade i en mätning av TBT bottenfärgförekomst, 18 st båtar 
behövde sanera TBT. 

Fastigheter 
Fastighetskommittén har ej träffats under året på grund av COVID-19.  
 
Klubbhuset 
På grund av COVID-19 restriktioner från Folkhälsomyndigheten har klubbhuset ej nyttjats 
för uthyrning i lika stor omfattning som tidigare år. Det har varit många bokningar som 
senare har avbokats. Klubblokalen har utnyttjats vid fyra tillfällen för klubbens egna 
aktiviteter så som årsfest och årsmöte. Medlemmar och föreningar har nyttjat lokalen vid 
totalt 13 tillfällen. 
 
Jolleverkstaden 
Jolleverkstaden har används av ett fåtal medlemmar.  
 
Radön 
Under året genomfördes två arbets- och städdagar på Radön, en under våren och en på 
hösten. Uppslutningen var mycket stor under hösten. Vid detta tillfälle fälldes ett antal döda 
större granar på grund av granbarkborreangrepp. Dessa blev till ved för bastun. I en av 
toaletterna har det installerats 12v belysning. Dansbanan har målats om utvändigt för andra 
gången. Nya gardiner monterades upp till klubbstugan. Fönster från dansbanan har körts hem 
till ÖBK för renovering. Motorbåtsbryggan har renoverats.  
 
Ungdomsverksamhet 
ÖBK har ingen egen jolle ungdomsverksamhet på grund av vår närhet till farleden, vi 
samarbetar med Södertälje Båtsällskap (SBS). 
 
Klubbmästeriet 
Under Årsfesten den 15 februari var det ”ÅRS-tema”, vi firade påsk, midsommar, kräftskiva, 
jul och nyår under en och samma kväll! Det bjöds på en tre rätters middag och live band med 
dans långt in på småtimmarna. Under middagen fick Ander Olsson sitt 
hedersmedlemsdiplom. Senare på året begränsades midsommarfirandet på grund av COVID-
19 och de rådande omständigheterna.  De som närvarande höll distans och det blev ingen 
dans kring midsommarstången eller traditionsenliga lekar för barn och vuxna detta år, inte 
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heller någon dans efter middagen. Kräftskivan genomfördes också med Corona restriktioner 
med klubbsegling på dagen och middag på kvällen.  
 
Seglarkommittén 
Flygarköret seglades från Radön till norra viken på Stora Ramsö. 10 båtar startade och efter 
en fin seglingsdag, speciellt om man seglade Arcona, vann gjorde Johnny Rickman från 
SBS, tvåa blev Johan Karlsson från SBS. Christer Björk var bästa ÖBKare på tredje plats. 
Dagen avslutades som vanligt med en mycket trevlig grillkväll på berget.  

Alvedon cup på midsommardagen hade fem deltagare. Leffe och Lisa Borgstedt vann med 
en marginal av sju sekunder över tvåorna Sasse och Eva Sundin. Klubbmästerskapet Radön 
Runt bjöd på fint väder och lätta vindar, snabbast runt banan var Christer Björk, tvåa kom 
Lars och Eva Jernå och trea kom Sasse och Eva Sundin. Totalt deltog 9 båtar.  

Till ett regnigt och blåsigt Radön Open kom 10 tappra besättningar från ÖBK, SBS och 
SBK. ÖBKs deltagare seglade bra. Christer Björk vann och Lars och Eva Jernå kom tvåa. 
Anders Karlsson från SBS kom på tredje plats.  I år avslutades tyvärr inte säsongen med 
Luciasegling. Corona och trasiga jollar stoppade oss men nästa år seglar vi igen. 

 
 
 
Södertälje den 25 januari 2021 
 
För styrelsen 
 
 
 
 
Ordf. Sverker Dahlberg 
 


