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Kommunikation och kontakter 
 

Sommaren närmar sig, på vissa håll har den redan visat sig i full blom en tid och sedan kanske ett 

kyligare och blötare väder har löst av igen. Förra sommaren var ju extrem och det är nog inte 

riktigt det vi vill ha tillbaka med torka, skogsbränder, grillförbud och andra problem. Men visst 

kan man önska lite sol och lite lagom vind av rätt riktning kombinerat med badbart vatten. 

I klubben planerar vi som vanligt att ha en sommarträff i Stockholmstrakten och en på Västkusten, 

se inbjudan längre in i tidningen. För båda träffarna har vi försökt att välja platser som är inom ett 

lagom avstånd från hemmahamnen för så många medlemmar som möjligt. Runt Malma Kvarn i 

Stockholm finns mellan 40 och 50 medlemsbåtar som nog har högst 30 nm att ta sig till träffen. 

Norr om Skärhamn på Tjörn finns ca 15 medlemsbåtar och det är ungefär lika många söder om 

Skärhamn inom 30 nm som vi tror är rimligt avstånd för en helgträff. Till våra träffar är det oftast 

samma medlemmar som kommer varje år och det beror väl på att de tycker det är trevligt att åter 

träffa gamla vänner som man kanske inte sett på ett år. Men det finns också ett antal medlemmar 

som ännu inte deltagit på några träffar och det finns säkert många olika orsaker till det. När vi 

planerar träffarna funderar vi mycket på vad som gör att någon kommer eller inte kommer. Är det 

tiden, platsen, programmet eller något annat som avgör? Vi anser ju att en viktig uppgift för 

klubben är att sprida goda idéer och även informera om misslyckanden och det görs på ett 

effektivt sätt genom att man träffas, pratar och tittar på varandras båtar. Du som aldrig varit med 

på en träff, försök planera in det i år eller hör av dig till någon i styrelsen och berätta vad som 

skulle få dig att prioritera deltagande i en OE-träff! 

Tyvärr kan ju alla medlemmar inte komma till några träffar, avstånden är helt enkelt för stora men 

det finns andra vägar att dra nytta av den samlade kunskapen i klubben. Denna tidningen ”Vi 

seglar” kan vara en väg, du som har något att berätta skicka gärna text och bilder till 

klubben@oeyc.org så kanske det blir en bra artikel. Ett annat sätt är att vara aktiv på klubbens 

Facebook-grupp, där avhandlas alla typer av frågor och ofta får den som frågar bra och 

användbara svar. Via medlemsmatrikeln går det också lätt att hitta ägare till samma båttyp som du 

själv har, kanske finns det en ägare på nära håll. 

När vi firade 40-årsjubileum arrangerade vi en omfattande träff i Gränna med syftet att 

medlemmar från både ost och väst och helst också nord och syd skulle kunna deltaga. Detta blev, 

som vi upplevde det, ett lyckat arrangemang och nu gör vi ett nytt försök på samma tema. På 

annan plats i tidningen finns en intresseförfrågan om en gemensam träff i Motala till hösten. 

Verkar det intressant? Titta på intresseförfrågan och anmäl dig on det verkar sannolikt att du/ni 

kommer att deltaga. Ju mer kontakter som knyts inom klubben ju mer levande blir den. 

Hoppas många kommer till årets träffar så kanske vi ses. 

 

Segla gôtt, vi kanske ses, 
 

Leif 

mailto:klubben@oeyc.org
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Bild: Leif Lexell 

Skärhamn 31/8 – 1/9 
För tredje gången träffas vi i Skärhamn för att utbyta erfarenheter, titta på varandras båtar, få tips 

om trevliga hamnar, kanske varningar för otrevliga hamnar och framför allt umgås och ha trevligt. 

Plats och tid är vald så att de flesta inte är ute på långsegling utan i stället kan prioritera en helg 

tillsammans med andra OE-båtägare. 

Vid tre-tiden hoppas vi att alla deltagare har kommit och förtöjt vid den brygga som vi kommer att 

disponera. Vi inleder då träffen med att bjuda på en fika på plats som vi väljer beroende på vädret. 

Förutom det traditionella båtsnacket med visning av bra och kanske dåliga lösningar ges möjlighet 

att prova på akvarellmålning på museet. Målningsaktiviteten pågår från 16:00 till 18:00 och kostar 

345 kr/pers. entré till museet ingår (100 kr). Minst 8 personer måste anmäla sig för att aktiviteten 

skall genomföras. 

Vid 19-tiden samlas vi i Tjörns Segelsällskaps lokal medtagandes ”matkorg” med det var och en 

vill äta och dricka under kvällen. Kaffe med kaka efter maten fixar vi dock gemensamt 

För att veta hur många båtplatser vi behöver och hur mycket fika som skall planeras behöver vi ha 

din anmälan senast den 15 aug. men mycket gärna tidigare. Deltagande i akvarellmålning på 

museet måste anmälas senast 25 juni (OBS datum). 

Skicka ett mail till klubben@oeyc.com med uppgift om hur många ni är i besättningen och om 

eventuellt deltagande i akvarellmålningen. Meddela också om ni kommer med båt eller på annat 

sätt. Det går också bra att ringa 031 – 26 25 17.  

Har du anmält dig via mail kolla alltid att du får en kvittens på att det kommit fram, mail 

försvinner ibland. 

Kan du inte komma med båt är du mycket välkommen landvägen. 

Nu hoppas vi på en bra sommar och en stor samling OE-båtar i Skärhamn! 

 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie, Fredrik och Leif 

mailto:klubben@oeyc.com
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Sommarträff på Malma Kvarn 17-18/8 
 

Årets sommarträff på ostkusten blir i år helgen 17-18 augusti och planen är att vi skall vara på 

Malma Kvarn som är Kryssarklubbens hemmahamn, där de driver läger och andra aktiviteter. Det 

är beläget på Fågelbrolandet i Värmdö kommun. Här finns, eller rättare sagt, har funnits en trevlig 

krog som just är riven, men enligt löften skall en helt ny krog stå på plats den 18:e juni och där 

tänker jag att vi intar vår gemensamma middag.  

Inbjudan och utförligare program kommer längre fram, men boka in helgen!! 

Vill du anmäla dig redan nu går det bra, skicka ett mail till ostkustarr@oeyc.org och meddela 

namn på båt och deltagare, 

. 

 

Ny redaktör för "Vi seglar" 
 

Vi hälsar Ann-Sofie Gustafsson välkommen i styrelsen och som informatör. 

Sedan många år har jag som sidoaktivitet försökt sätta ihop några nummer av tidningen "Vi 

seglar". Resultatet har oftast varit en tunn variant med den viktigaste informationen. Nu har vi 

äntligen fått en ny redaktör som med entusiasm tar sig an posten som "Informatör" i klubben, 

inkluderande även information via webben och Facebook.  

Det är vårt nyaste tillskott i styrelsen, Ann-Sofie Gustafsson, som har tagit på sig denna uppgift. 

Ann-Sofie bor i Strömstad längst norr ut på Västkusten och seglar en OE 33 som heter Pandora.  

Genom Ann-Sofie hoppas jag att OE-klubben nu kommer in i en fas med mer spridning av 

erfarenheter från olika projekt som pågår bland våra medlemmar. Projekt som i många fall leder 

till moderna lösningar i de snart 50-åriga båtarna eller kanske renovering och återställande till 

"originalskick", eller något helt annat. Även berättelser om seglingar eller planering av längre 

segling är naturligtvis av intresse. Kontakta Ann-Sofie och berätta om vad du håller på med, tel. 

070-669 30 99 eller e-mail ann-sofie@samcert.se. 

 

Leif 

 

 
Bild:  Fredrik Mossberg 

  

mailto:ostkustarr@oeyc.org
mailto:ann-sofie@samcert.se
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Gemensam höstträff i Motala 9-10/11 
 

Och så till en eventuell gemensam träff för alla som vi pratade om på årsmötet, typ 

jubileumsträffen som vi hade i Gränna. 

Även den här gången tänkte vi hålla oss till Vättern, närmare bestämt Motala där man exempelvis 

kan bo på hotell Nostalgi där man även har restaurang, det berömda motormuséet och ett akvarium 

i samma område. Rundradiomuséet kanske också kan vara intressant. Helgen vi har tänkt oss är 9–

10 november. 

Men om vi skall gå vidare med detta behöver vi veta hur många som kan tänkas vilja vara med, så 

därför skulle vi gärna vilja ha en intresseanmälan (ej bindande). Skicka bara ett mail till 

ostkustarr@oeyc.org och säg om ni tror att ni kommer och hur många personer och den vill vi ha 

senast 1:a juli. Boka redan nu in även den här helgen! 

 

Styrelsen 

 

 

Medlemsavgiften 

 

Den sista mars skall medlemsavgiften vara betalad men fortfarande nu i 

början av juni är det drygt 50 medlemmar som inte har betalat. Är du 

osäker på om du har betalat går det bra att skicka en fråga till 

klubben@oeyc.org så kollar vi upp vad vi har noterat. 

Medlemsavgiften är 100 kr som skickas till plusgirokonto 84 81 37-6  

(OEYC account details 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS) 

 

Styrelsen 
 

 
 

 

 

  

mailto:ostkustarr@oeyc.org
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OE Yacht Club of Scandinavia 
Styrelse verksamhetsåret 2019  

 
Leif Lexell OE32 031-26 25 17 

Ordförande, medlemsmatrikel  

Bengt Guvå OE36 08-550 626 49  

Kassör  0703-65 38 51  
Marianne Heijbel OE36 0708-80 02 24 

Ostkustaktiviteter 

Beppe Backlund  OE32  0704-80 84 33  

Webbansvarig     
Fredrik Mossberg OE32 0705-60 31 78 

Sekreterare, västkustaktiviteter 

Ann-Sofie Gustafsson OE33 070-6693099 

Information 

 

Föreningens adress: 

Leif Lexell,  

Bildsnidaregatan 3 

415 74 Göteborg 

 

Plusgiro: 84 81 37-6 

OEYC account details: 

IBAN: SE98 9500 0099 6042 0848 1376 

BIC:   NDEASESS 

 

Webb: www.oeyc.org 
 

 
 
Klubbflaggan 
Flaggan har blå text på vit botten och formatet 

27x20 cm. Den hissas i styrbords sejnfall. När 

vi beställde nya flaggor kunde vi genom goda 

kontakter inom klubben få ett lägre pris av en 

ny leverantör, därför kostar flaggan numera 

endast 125 kronor. Beställ via klubbens PG 84 

81 37-6 och ange ”kod 2”. 

 
 

E-postadress 
Har du meddelat rätt e-
postadress? Det mesta av 
klubbinformationen går numera 
ut via e-post. Vid viktig 
uppdatering av webbsidorna 
skickas automatiskt ett e-brev 
med information om att det 
kommit in något nytt. Därför är 
det viktigt att vi har rätt e-
postadress 
 
Annonsera 
Du vet väl att man som medlem kan 

annonsera gratis på vår webb? Sätt ihop din 

annonstext och skicka den till vår webmaster 

Beppe. 

Gå in på webben och kolla! 

 
Bygghandboken 
Sören Oldebäcks fina bygghandböcker för 

OE32, OE33 och OE36 är i format A4, 

omfattar ca 100 sidor och innehåller 

detaljerade skisser på båtarnas inredning 

samt materialförteckningar. Handboken 

kostar 150 kr + 50 kr för porto och 

emballage.  

Beställ via 

klubbens PG 

84 81 37-6 

och ange 

”kod 3, 4 

eller 5”, 

beroende på 

vilken bok du 

vill ha. 

 

Klubbkepsen 
Kepsen som togs fram till 40 årsjubileet 

finns nu att köpa. Kepsen är mörkblå med 

vit broderad logotyp mitt fram. Bak är det 

ett justeringsband 

med 

kardborrelåsning. 

Den kostar 125:-. 

Beställ via klubbens 

PG 84 81 37-6 och 

ange ”kod 7”. 
 


