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Plangruppens	specialutgåva	avseende	
USS:s	hamn,	varv		

och	Skarholmsområdet

Medlemmar!
Nu	behöver	vi	er	hjälp	att	rädda	vår	verksamhet
och	de	få	stränder	som	finns	kvar	för	friluftsliv.	

Påverka	era	politiker
innan	oåterkalleliga	beslut	har	fattats.



2 Upsala Segel Sällskap 

USS	Plangrupp Presentation	av	Upsala	Segel	Sällskap

Hösten 2009 vid styrelsemöte i 
september beslutade USS:s styrelse 
att en grupp bestående av Ordf. 
Lars-Eric Söderström, V Ordf. Lars 
H Ericsson, Kassören Bo Anjou 
och Varvschefen Allan Pettersson 
skulle bildas. Gruppen utökades 
vid styrelsebeslut i oktober med 
Tommy Gustavsson och i novem-
ber av Håkan Sjöberg.

Första uppgiften var att yttra 
sig över kommunens detaljplan 
avseende Skarholmens udde vilket 
skedde före den 21 oktober. Detta 
hade föregåtts av ett antal möten 
och epostkontakter tills yttrandet 
var klar. 

Kontakter med Ingemar Nilsson 
som utmynnar i debattartikel i 
UNT.

USS Plangrupp

Ordf. 
Lars-Eric Söderström

V Ordf. 
Lars H Ericsson

Varvschefen  
Allan Pettersson

Kassören 
Bo Anjou

Information 
Tommy Gustavsson

Håkan Sjöberg

På vår hemsida finns en presenta-
tion av USS. Den tar cirka 10 min 
att se.

Gå in på www.u-s-s.se, välj flik 
Föreningen och därefter Presenta-
tion USS.

Presentation av Upsala Segel Sällskap

Upsala Segel Sällskap
Skarholmen
756 53 Uppsala

018 - 32 06 59
www.u-s-s.se
ordf@u-s-s.se

Medlem i Svenska
Riksidrottsförbundet
”Ungdomsvänliga klubben”

Bildad 28 maj 1907
C:a 1.300 medlemmar 2009
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Det	här	vill	USS	värna	om!

Det här vill USS särskilt värna om

Pågående planering
I Uppsala kommun pågår plane-
ring inom flera områden som i 
hög grad rör sjösportens framtida 
utveckling. Med anledning av 
detta ser USS det som angeläget 
att få förmedla erfarenheter och 

Sjömack se sid 10

• USS vill verka för att en sjömack anläggs i Uppsalaområdet.

• Den nu föreslagna platsen vid marinan är utsatt för mycket större 
påfrestningar av väder och vind än den sjömack som inte fick placeras 
mitt emot USS:s hamn.

• Stora risker för miljön.

Parkeringen  se sid 8

• Möjlighet till parkering i anslutning till hamnområdet.

• Det finns 258 markerade parkeringsplatser.

• Över 800 bilar kan vara parkerade i området under fina sommarhelg-
dagar.

• Under fina vinterhelgdagar trängs ofta 400 - 500 fordon.

Båtvarvet bör finnas kvar se sid 24

• Kulturmiljövärdet vid Flottsundsvarvet – båtvarvet är idag det enda 
kulturhistoriska varvet i Uppsalaområdet.

• På varvsområdet finns för närvarande uppställningsplats för närmare 
300 båtar och ca 30 fasta hamnplatser.

Hamnen se sid 21

• Säkerheten inom hamnområdet.

• USS bevakar hela hamnen både dag- och nattid från stöld, sabotage 
och skadegörelse.

Ungdoms- och kappseglingsverksamheten se sid 5

• Vattenområdet för start och mål för kappsegling vid Skarholmen.

• Kappseglingscentrum och kappsegling, framförallt för USS ungdoms-
verksamhet.

• Den föreslagna marinan omöjliggör all framtida tävlingsverksamhet för 
båtklubbarna med Skarholmen som utgångspunkt.

kunskaper till grund för sjöspor-
tens utveckling i Uppsala. 

Vi vill bl a samtala om hur vår 
verksamhet kan utvecklas i samspel 
med andra intressen inom frilufts-
livet och hur den marina miljön 
kan värnas. 

Ett annat område är bevarande av 
sjötraditioner och sjökulturhistoria 
i Uppsala. Vi vill också fortsätta 
att göra sjösporten intressant och 
tillgänglig för Uppsalaborna.
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Detaljplan	Skarholmens	udde

            Stadsbyggnadskontoret  

Uppdelning av detaljplanen - konsekvenser?

Detaljplan 2007
Från början pågick ett arbete med 
en plan för hela Skarholmsområ-
det. 

Detaljplan 2009
Den 30 juni 2009 beslutade Upp-
sala kommuns Byggnadsnämnd 
att planen för Skarholmsområdet 
skulle delas upp i två delar, vavav 
en del avser Skarholmens udde.

Förslaget har kritiserats av allmän-
heten, båtklubbarna, fritidsfören-
ingar etc runt Skarholmen.

Den tänkta indelningen avser:
• Hotell med ca 50 rum
• Marina för ca 180 båtar därav 

en gästhamn för ca 60 båtar

• Sjömack

Följande sidor beskriver de ne-
gativa konsekvenser som denna 
avgränsade detaljplan innebär för 
Skarholmen.

Detaljplan Skarholmens udda

Sjömack
se sid 10

Restaurang Skarholmen
se sid 12

Vågbrytare

Planerat hotell
se sid 12

Marina för 180 båtar
se sid 9
därav 60 gästplatser
se sid 11

USS:s klubbhus

Bild: http://kartor.uppsala.se

Bild: http://kartor.uppsala.se
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Detaljplan	Skarholmens	udde

Start-
och

mållinje

USS:s Arena
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Start- och målområdet
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Här har USS start- och mål område 
för kappsegling under sommaren.

Domare och funktionärer överva-
kar kappseglingen från domarbåset 
utanför klubbhuset. 

Ungdomar träningsseglar utanför 
klubbhuset och har bl a därifrån 
kontakt med sina instruktörer.

Den föreslagna marinan omöjlig-
gör all framtida tävlingsverksam-
het för båtklubbarna med Skar-
holmen som utgångspunkt.

start- och mål linje

USS:s idrotts-arena!
Detta område används för kappseg-
lingsverksamhet under hela seglings-
säsongen.

Kappseglingsverksamheten begränsas

1

1

9

Fasta märken för kvällssegling. 
Se övrig märken nästa sida.

1

Bild: Olli&Dunge arkitekter

Bild: Olli&Dunge arkitekter
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Detaljplan	Skarholmens	udde

Mångårig verksamhet
USS har under många år bedrivit 
kappseglingsverksamhet utanför 
Skarholmens södra udde. 

Ungdomssegling
Flera gånger i veckan har ungdo-
mar och vuxna i olika båttyper 
kappsegling med start- och mål-
linje utanför klubbhuset. 

Klubbhuset
Klubbhuset är placerat så att all 
verksamhet avseende kappsegling 
kan skötas från land t ex start- och 
målgång. Det blir inte möjligt om 
marinan anläggs enligt detaljplane-
förslaget.

Vid lite hårdare vindar är det 
omöjligt att sköta detta från en 
flytponton.

Start- och mållinje
Domare och funktionärer överva-
kar kappseglingen från domarbåset 
utanför klubbhuset. 

Den föreslagna marinan inkräk-
tar på båtklubbarnas start- och 
målområde för kappsegling och 
omöjliggör all framtida tävlings-
verksamhet med Skarholmen som 
utgångspunkt.

Kommersiella intressen
Ska kommersiella intressen prio-
riteras av våra förtroendevalda 
framför möjlighet för ungdomar/
vuxna att kappsegla och för rekrea-
tion och friluftsliv för familjer. 

Idrottsstaden
Uppsala kommun avser genom 
planförslaget att ta bort en arena 
för kappsegling. Är det i linje med 
att kalla sig ”Idrottsstaden”?

USS:s arena - Ekoln

1 9 Fasta märken för kvällssegling.
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Detaljplan	Skarholmens	udde

USS:s kappseglingsarena

1

9

USS

ESK

UMS

Copyright Lantmäteriet 2004-11-09, UrSeSverige
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Detaljplan	Skarholmens	udde

Parkeringsproblematiken

Parkeringsbehovet ej  
tillgodosett
I detaljpanen är inte parkerings-
problematiken medtagen fastän 
Skarholmens restaurang har äskat 
om egna parkeringsplatser. 

Dessa problem ska lösas i framti-
den när resten av Skarholmsom-
rådet planeras. Frågan är var mark 
till dessa parkeringsplatser ska tas 
ifrån? 

Parkeringsproblemet borde lösas i 
en gemensam plan för hela områ-
det där såväl Skarholmens, Uppsala 
Kanotförenings, fotbollplanernas 
och Lyssnaängsbadets parkerings-
behov tillgodoses.

Parkeringsproblem
• vid helger används alla par-

keringsplatser och grönytor i 
området.

• vid större evenemang och varma 
dagar parkeras bilarna även vid 
infartsvägen. Där planerar man 
att byggas hus enligt stadspla-
nen och parkeringsmöjlighe-
terna krymper ytterligare!

• bussar och utryckningsfordon 
har mycket stora problem att 
komma fram.

Marina och hotell
Om det anläggs en ny marina 
kommer parkeringsproblemen att 
eskalera.

För Skarholmens Restaurangs 
hotelldel har planerats ett 40-tal 
parkeringsplatser. Detta innebär att 
parkeringsproblem bli ännu större. 

Husbygge vid infarten
Om det tilltänkta husbygget an-
läggs vid infarten till Skarholmen 
så behövs ytterligare parkerings-
platser för alla fastigheter vilket yt-
terligare ökar parkeringsproblemen 
i området.

Antal P-platser
Antal parkeringsplatser är under-
dimensionerade för båtklubbarna 
och allmänheten i området.

Familjer till ca 1.600 båtar behöver 
kunna forsla material och utrust-
ning till och från området.

Vid fint väder och hög besöks-
frekvens behövs ca 500 - 800 
parkeringsplatser. 

Vid evenemang
Båtsport
Utanför Skarholmen pågår under 
båtsäsongen olika typer av täv-
lingar t ex racebåtstävlingar. Vid 
många av dessa evenemang behövs 
ca 500 - 800 parkeringsplatser. 

Vinteraktiviteter
Under vinterhalvåret, när det finns 
is, så pågår flera typer av aktivite-
ter t ex skridskoåkning, isjakter, 
pimpelfiske och vanligt friluftsliv. 
Speciellt när det är fint väder skulle 
det behövas ca 500 - 700 parke-
ringsplatser. 

Befintliga markerade parkeringsplatser, totalt 256 st

Copyright Lantmäteriet 2004-11-09, UrSeSverige
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Detaljplan	Skarholmens	udde

Behövs ytterligare platser?
Någon undersökning/uppgift om 
behovet av att anlägga en så stor 
marina anläggning utanför Skarhol-
men finns inte. 

USS har för närvarande en kortare 
kölista avseende mindre motorbå-
tar. Varje år har samtliga hamn-
platssökande segelbåtar kunnat 
beredas plats.

Båtklubbarnas möjlighet till ex-
pansion bör undersökas när fram-
taget behov av båtplatser gjorts.

Expansionsmöjligheter
Det finns fler olika möjligheter 
att expandera antal båtplatser för 
befintliga båtklubbar inom Skar-
holmspmrådet.

Inom de rödmarkerade områdena 
kan det finnas möjlighet att expan-
dera upp till 400-500 nya platser 
vid behov.

  

Behövs ytterligare båtplatser?

Skiss framtagen i samråd med arkitekten Leif Karlsson från Västerås som har mycket goda 
kunskaper om byggnadsplaner och plantutveckling. Leif Karlsson har bidragit med mycket 
kunskap till USS:s Plangrupp.
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Föreslagen plats vid  
marinan
Utsatt plats
De föreslagna sjömackens läge är 
mycket utsatt på grund av vindför-
hållanden från syd och sydväst som 
kan ge mycket höga vågor.

Sjömacken kan slås sönder
Stor risk finns att sjömacken slås 
sönder vid hårt väder på samma 
sätt som USS:s pontoner slogs sön-
der vintern 2005, se bilden nedan.

Bränslestation
En sjömack behövs inom Uppsala-
området. 

Det finns två alternativ för att an-
ordna en säker bränslestation:

UMS
UMS har långt framskridna planer 
på en sjömack som ligger väl skyd-
dat från väder och vind.

USS
Vid USS:s varv finns det optimala 
möjligheter för anläggning av en 
bränslestation.

Detaljplan	Skarholmens	udde

Bränslestation / Sjömack

Vid det hårda vädret vintern 2005 slogs USS:s pontoner sönder.

Sjömack i utsatt läge?
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Ytterligare gästhamn?
I Uppsala området finns två gästhamnar, en inne i Uppsala och en vid 
Skarholmen som drivs av ESK (Ekolns Segelklubb). 

Behovet av ytterligare gästhamn i en marina enligt detaljplaneförslaget 
tycks ej föreligga.

Utdrag ur  
www.gasthamnsguiden.se
Skarholmen Ekolns Segelklubb 
Hamndjup 1,5 - 2 m
Sjökort 112E
59°47 N 17°37,7 E
Västra udden Skarholmen. 
Insegling från väster. 
Öppet 1 maj - 30 sept, kl. 9 - 18.
Gästplatser  tillfälligt lediga platser
Förtöjning  påle
Avgift  150 kr inkl. el
Värd  018 - 32 06 81 

0705 - 70 75 72 
esk@esk.st

Klassificering (5 = högsta klass) 

Säkerhet  5
Miljö  5
Toaletter  5
Duschar  5

Behov av ytterligare gästhamnsplatser?

Gästplatser finns också inne i Upp-
sala på Fyrisåns västra sida.

ESK:s Gästhamn
Gästhamn finns vid Skarholmen 
inne på Ekolns Segelklubbs om-
råde. 

Gästhamnen har toalett, dusch, 
bastu, el och latrintömningssta-
tion. Dessutom vaktas hamnen 
nattetid under hela seglingssä-
songen.

Busshållplats finns 100 m utanför 
klubben. T/fr Uppsala 10 km.

Gästhamnen har maximalt ca 60 - 
100 gästnätter per säsong.

Denna gästhamn är mycket 
väl fungerande och finns med i 
”Gästhamns guiden” för Sverige 
och får mycket gott omdöme där 
(klassificering 5 inom alla områ-
den). 

Uppsala:s GästhamnESK:s Gästhamn vid Skarholmen

Detaljplan	Skarholmens	udde
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Restaurang - Hotell - Marina eller …

Hotell-bygget
Hotelldelen som vätter ut mot 
Ekoln bör ha ett utseende som 
harmonierar med restaurangen i 
övrigt. Den samlade byggnads-
volymen blir alldels för domine-
rande och passar ej in. Karaktären 
av fritidsområde förstörs!

Parkering
Eftersom det är stora parkerings-
problem inom Skarholmsområdet 
så bör inte mer än ca 2-3 platser 
reserveras speciellt till restaurang-
en/hotellet.

Resterande platser inom området 
får samnyttjas för alla parter inom 
området. 

Friköp av mark
Vid friköp av mark kommer kom-
munen inte att ha rådighet över 
marken och köparen att ha rätt till 
ändringar i planen.

Framtida planändring?
I framtiden kan ägaren till den 
friköpta marken ändra tomtens 
fastighetsbestämning.

Detta innebär att hela restaurang-
bebyggelsen kan rivas och t ex 
bostäder byggas.

Bebyggelsen får vara mellan 9 - 
18 m högt viket innebär att 3 - 6 

Detaljplan	Skarholmens	udde

våningar kan byggas. Ingen uppgift 
finns i deltaljplanen om maximalt 
antal våningar.

USS:S friköp av mark
För ett par år sedan ansökte USS 
och ESK om att få köpa den mark 
som respektive klubb hade anlagt. 
Kommun biföll inte ansökan med 
förklaring att kommunen vill ha 
rådighet över marken.

Om Skarholmens Restaurang får 
friköpa den omgivande marken 
runt Skarholmshotellet så borde 

även båtklubbarna få köpa den 
mark man utvecklat och byggt upp 
med ideella insatser under många 
år. 

Uppsala Stads förvärvan-
de av Skarholmen
Kommer Uppsala Stad att följa 
de villkor och bestämmelser som 
köpekontraktet anger?

Se sidan 14!

Bild: Olli&Dunge arkitekter

Bild: Olli&Dunge arkitekter



Upsala Segel Sällskap 13

… tillgänglighet för allmänheten

Detaljplan	Skarholmens	udde

Allmänhetens tillgång till 
rekreation och friluftsliv 
Möjligheten för publik att se 
kappsegling från land kommer att 
försvinna och därmed reduceras 
också möjligheten att nå nya in-
tresserade för seglingssporten.

Skarholmens är ett mycket välbe-
sökt och uppskattat friluftsområ-
den, både sommar- och vintertid.

Utsikten från sjösidan och Skar-
holmen är mycket uppskattad.

Med utbyggnad av hotell, marina 
och sjömack reduceras denna posi-
tiva upplevelse avsevärt.

USS har tidigare föreslagit och 
sett fram emot att kommunen 
anlägger en brygga utmed södra 
delen av Skarholmen för att öka 
allmänhetens tillgänglighet till 
friluftsliv. Med en marina utan-
för Skarholmen försvinner denna 
möjligheten.

Isjakt utanför Skarholmen Även en liten fisk kan ge stor lycka!

Vinterutflykt - färd till vår klubbholme Säby Klint, vintern 1983. 

RacebåtstävlingarPopulärt pimpelfiske!
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Uppsala	Stads	förvärvande	av	Skarholmområdet

Förvärvande av Skarholmområdet
1942 förvärvade Uppsala Stad bland annat Skarholmsområdet. 

I köpekontraktet finns olika villkor och bestämmelser. Nedan visas delar av 
köpekontraktet som avser villkoren för Skarholmsområdet.

6:0)	Staden	förbinder	sig	vidare:

b)		 att	icke	inom	det	nu	försålda	området	utan	sälja-
rens	eller	dennes	rättsinnehavares	skriftliga	med-
givande	hålla	eller	tillåta	hotellrörelse	eller	
salubod	och	ej	heller	annan	serveringsrörelse	med	
eller	utan	kiosk	än	de	två	försäljningsställen,	som	
redan	finnes,	det	ena	å	Lyssnaängen	och	det	andra	
vid	kohagens	badplats;

c)		 att	icke	använda	något	av	de	försålda	området	till	
industriell	anläggning,	upplagsplats	för	kol,	eld-
farliga	oljor,	sten	eller	dylikt,	eller	göra	upplå-
telse	för	trafikändamål	som	kan	innebära	konkurrens	
med	bolagets	trafikrörelse,	eller	inom	området	hålla	
eller	tillåta	ladugård,	svinhus,	skjutbana	eller	
annan	för	allmänna	trevnaden	störande	inrättningar;

d)		 att	tillse,	att	icke	angränsande	tomter,	mark	eller	
vatten	förorenas	genom	avfall	eller	annan	orenlig-
het	från	det	nu	försålda	området;	

8:0)	De	delar	av	det	i	detta	kontrakt	försålda	markom-
rådet,	som	enligt	ny	gällande	styckningsplan	äro	
avsedda	till	park	och	andra	allmänna	platser,	må	
icke	av	staden	eller	dess	rättsinnehavare	bebyggas	
utan	att	efter	träffad	uppgörelse	bolagets	samtycke	
försterhållits.	Staden	förbinder	sig	att	erbjuda	
bolaget,	att	därest	staden	icke	skulle	vilja	fort-
sätta	att	underhålla	badplatser,	vägar,	parker	och	
allmänna	platser	inom	området,	få	återköpa	området	
mot	samma	köpeskilling	med	tillägg	endast	av	sådana	
nedlagda	kostnader,	som	kunna	anses	hava	försatt	
området	i	ett	högra	värde	för	bolaget.	Denna	för-
bindelse	må	av	bolaget	åberopas,	trots	att	densamma	
saknar	juridisk	verkan.

Uppsala Stads förvärvande av Skarholmområdet
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Uppsala Stads förvärvande av Skarholmområdet Båtklubbar kontra Marina

Detaljplan	Skarholmens	udde

Marina
En marina driver helt kommersiellt 
uthyrning av båtar och båtplatser 
och ibland varvsplatser, ibland 
försäljning av båtar och tillbehör, 
ibland reparationer och båtupp-
läggning samt drivmedelsmack. 

Både försäljning och verkstäder 
är redan väl tillgodosedda inom 
Uppsala-området.

Båtklubbar
Kappsegling/båtsport
Inom båtklubbar finns bl a kapp-
segling och annan båtsport. 

Ungdomsverksamhet
Det bedrivs omfattande ung-
domsverksamhet med bland annat 
utbildningsläger.

Utbildning
Det bedrivs bland annat utbild-
ning i sjösäkerhet och förarintyg 
samt VHF-kurser i samarbete med 
bildningsförbund.

Underhåll
Hamn- och varvsanläggningar 
byggs och underhålls av medlem-
mar. 

Bevakning
Klubbens medlemmar sköter be-
vakningen under hela båtsäsongen.

Ideellt arbete 
Verksamheten bedrivs genom ide-
ellt arbete av medlemmarna under 
ledning av valda funktionsansva-
riga t ex: för hamn, varv, klubbhus, 
intendentur (mark, park och fastig-
heter), kappseglingsverksamhet, 
klubbholmen, ungdom, utbild-
ning, sjösäkerhet och bevakning av 
klubbområdet.

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté (USFS) grundad 1965, 
arbetar för båtklubbarnas gemensamma och övergripande sjösport-/sjö-
fartsfrågor.

I USFS ingår följande båtklubbar/föreningar:

Föreningens namn Grundad 
år

Antal
Medl. Båtar/fartyg

Ekolns Segelklubb ESK 1913 1326 400
Uppsala Segelsällskap USS 1907 1321 574
Upsala Motorbåtsällskap UMS 1916 849 614
Uppsala Kanotförening UKF 1916 263 100
Örsundsbro Båtklubb ÖBK 151 112
Fyris Segelsällskap FSS 70 60
Skarholmens Båtklubb SBK 60 60
Båtföreningen GÖSEN BF Gösen 36 36
Uppsala Racerbåtklubb URK 40 10
SXK Uppsalakretsen SXK-U 1923 600 319
Kanotsällskapet Ägir KSÄ 1929 233 122
Upplands Seglarförbund USF – – –
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Till 
Uppsala kommun, 
Kommunstyrelsen och 
Byggnadsnämnden 

Detaljplaneförslag för 
Skarholmsområdet m m, 
Uppsala kommun.
Det pågående arbetet med detalj-
planeförslaget för Skarholmens 
udde föreslås omedelbart inhibe-
ras och ersättas med ett detalj-
planeförslag som omfattar hela 
Skarholmsområdet.
Den uppenbara konflikten mellan 
å ena sidan kommersiella intressen 
i form av aktivt entreprenörskap 
och å andra sidan de intressen 
som representeras av hundraåriga 
folkrörelser i form av de etablerade 
båtsällskapen på Skarholmen och 
vid Ekolns norra strandområden 
talar för ett mer övergripande 
grepp på planfrågan.

Efter att ha tagit del av alla yttran-
den som inkommit under samråds-
tiden för detaljplan Skarholmens 
udde bedöms att remissinstanser-
nas synpunkter och invändningar 
är så omfattande och allvarliga att 
en samlad planering för hela Skar-
holmsområdet är nödvändig.

All verksamhet inom Skarholms-
området och andra allmänna och 
publika anläggningar i närområdet 

Lars H Ericsson, Ordförande Leif Åhman, Sekreterare/Kassaförvaltare
Bruksvägen 20 A
752 41 Uppsala
lars.h.ericsson@telia.com

Idrottsgatan 14
753 35 Uppsala
018209823@telia.com

Telefon/mobil 
018 - 55 64 47
0708 - 21 69 36

Telefon/mobil 
018 - 20 98 23
0705 - 80 57 34

2010-03-09 

Detaljplaneförslag för Skarholmsområdet m m, 
Uppsala kommun.

Det pågående arbetet med detaljplaneförslaget för Skarholmens udde 
föreslås omedelbart inhiberas och ersättas med ett detaljplaneförslag som 
omfattar hela Skarholmsområdet.

Den uppenbara konflikten mellan å ena sidan kommersiella intressen i form 
av aktivt entreprenörskap och å andra sidan de intressen som representeras av 
hundraåriga folkrörelser i form av de etablerade båtsällskapen på Skarholmen 
och vid Ekolns norra strandområden talar för ett mer övergripande grepp på 
planfrågan.

Efter att ha tagit del av alla yttranden som inkommit under samrådstiden för 
detaljplan Skarholmens udde bedöms att remissinstansernas synpunkter och 
invändningar är så omfattande och allvarliga att en samlad planering för hela 
Skarholmsområdet är nödvändig. 

All verksamhet inom Skarholmsområdet och andra allmänna och publika 
anläggningar i närområdet måste värderas, utredas och ingå i det samlade 
planarbetet. Även riskanalyser, ekologiska och miljömässiga utredningar bör 
läggas till grund i planarbetet om optimala och hållbara resultat ska uppnås.

När det gäller bränslehantering, båtplatser och gästplatser kan säkrare alterna-
tiv sökas i samarbete med båtorganisationerna.

Från båtorganisationernas sida anser vi dessutom att båt- och sjöfartsfrågor, 
hamnar, farleder och varv, måste ses i ett samlat sammanhang och inte som 
nu i en splittrad kommunal planering.

Vi vill som planintressenter delta som aktiv part i planarbetet och även vid 
annan planering som rör båtsport och sjöfartsfrågor. Vi ser fram emot att få 
bidra till en hållbar framtidsutveckling av det rörliga friluftslivet, bland annat 
båtlivet med tillhörande aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet i Uppsala 
och bistår gärna med mångårig erfarenhet, kompetens och med utvecklings-
idéer.

För Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté

Uppsala den 2010-03-09 

Lars H Ericsson Leif Åhman 
Ordförande  Sekreterare

 

Uppsala kommun, 
Kommunstyrelsen och 
Byggnadsnämnden

Detaljplan	Skarholmens	udde

Inhibering av detaljplan Skarholmens Udde

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté (USFS) har haft ett 
möte med anslutna båtklubbar och de har gemensamt kommit fram till 
att begära en inhibering av detaljpan Skarholmens Udde.

På sidan 15 visas anslutna båtklubbar/föreningar.

Nedan visas texten i dokumentet:

måste värderas, utredas och ingå 
i det samlade planarbetet. Även 
riskanalyser, ekologiska och miljö-
mässiga utredningar bör läggas till 
grund i planarbetet om optimala 
och hållbara resultat ska uppnås.

När det gäller bränslehantering, 
båtplatser och gästplatser kan 
säkrare alternativ sökas i samarbete 
med båtorganisationerna.

Från båtorganisationernas sida 
anser vi dessutom att båt- och 
sjöfartsfrågor, hamnar, farleder och 
varv, måste ses i ett samlat sam-
manhang och inte som nu i en 
splittrad kommunal planering.

Vi vill som planintressenter delta 
som aktiv part i planarbetet och 
även vid annan planering som 
rör båtsport och sjöfartsfrågor. Vi 
ser fram emot att få bidra till en 
hållbar framtidsutveckling av det 
rörliga friluftslivet, bland annat 
båtlivet med tillhörande aktiv 
ungdoms- och tävlingsverksamhet 
i Uppsala och bistår gärna med 
mångårig erfarenhet, kompetens 
och med utvecklingsidéer.

För Uppsala SjösportFöreningars 
Samarbetskommitté

Uppsala den 2010-03-09

Lars H Ericsson 
Ordförande

Leif Åhman 
Sekreterare
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Utsläpp i detta område

USS:s befintliga avloppsledning

Hoffman-brun

Avloppslukt
Lukt har förekommit redan på 
1990-talet men har kraftigt eska-
lerat de senaste åren och särskilt 
sedan restaurangen började drivas 
i ny regi med ny ägare och större 
besöksfrekvens.

Idrottslig samvaro påver-
kas
Luktproblemet har omöjliggjort 
idrottslig samvaro i form av pris-
utdelningar, förtäring och andra 
former av nödvändig verksamhet 
i samband med ungdoms- och 
kappseglingsverksamhet.

Miljökontoret 
Miljökontoret började först sen-
sommaren/hösten 2008 att agera 
i ärendet efter påminnelse om den 
anmälan som USS gjorde våren 
2007. 

Miljökontoret har haft kontakter 
med ägaren till Restaurang Skar-
holmen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
anser i beslut 2009-06-17 bland 
annat att utsläpp av avloppsvatten 
från befintlig avloppsanläggning 
skall upphöra snarast.

Miljöproblem
Utsläppet utgör ett stort miljöpro-
blem avseende vattnet i Ekoln och 
innebär skador (t ex döda buskar) 
och andra olägenheter för USS 
medlemmar och båtägare. 

Frågeställning om huruvida företag 
eller privatpersoner i dagsläget får 
göra utsläpp i vattnet på sätt som 
sker.

Avloppslukt från Skarholmens Restaurang

Länstyrelsens beslut
Länsstyrelsen har i sitt beslut tagit 
till sig av Restaurang Skarholmens 
(Prynob AB:s) uppgift om att 
detaljplanen skulle vinna laga kraft 
före årsskiftet 2009-2010.

Det kommer med största säkerhet 
att ta betydligt längre tid innan 
någon detaljplan vinner laga kraft.

Överklagande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
och USS har till Miljödomstolen 
har överklagat Länstyrelsens beslut 
att senarelägga restaurangens an-
slutning till kommunalt avlopp. 

Miljödomstolen kommer tyvärr 
inte att hinna behandla ärendet 
före sommaren.  

Se vidare Maria Gardfjells blogg på 
sidan 20.

Fortsatt avloppslukt
Vid kontakter i januari 2009 mel-
lan USS och konsultföretag som 
företräder Prynob AB (Restaurang 
Skarholmen) föreslog USS att 
Prynob AB skulle kunna lägga en 
avloppsledning intill USS av-
loppsledning genom det av USS:s 
arrenderade vattenområdet.

Tyvärr verkar det inte som Pry-
nob AB kommer att agera i detta 
ärende förrän de genom dom kom-
mer att tvingas till åtgärder. 

Plangruppen kommer att på alla 
sätt agera för att Prynob AB ska ta 
sitt miljöansvar på allvar.

Avloppslukt
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Möte	politiker	

Möte politiker USS:s plangrupp inbjöd i början av december de politiska partierna vart och 
en för sig till USS:s klubbhus för att diskutera planer för Skarholmens udde, 
Skarholmsområdet, varvet vid Flottsund samt sjösporten och friluftslivet 

Miljöpartiet
Miljöpartiet var först ut på plan och 
träffen skedde i klubbhuset onsda-
gen den 20 januari. Närvarande från 
partiet var Maria Gardfjell, Niclas 
Malmberg, Trond Svendsen och 
partisekreteraren Inga-Lill Eriksson. 
Träffen var mycket givande och det 
kändes att partiet står på vår sida avse-
ende tankegångar och synpunkter på 
båtlivet i Uppsala. Speciellt glädjande 
var deras syn på att man vill att varvet 
skall finnas kvar vid Flottsund samt 
att man också ansåg att en Marina 
utanför Skarholmen inte var bra. 
Således ett bra möte där USS också 
fick möjlighet att informera om vår 
verksamhet.

Läs gärna Maria Gardfjells blog som 
tar upp USS:s diskussionsämnen 
mycket bra och Niclas Malmbergs 
blog som handlar om framtiden för 
USS:s arena för kappsegling.

Vänsterpartiet
Tisdagen den 26 januari kl 10.00 träf-
fade USS:s Plangrupp politikerna Ilo-
na Szatsmari Waldau, Emma Wallrup 
och Kjell Haglund från vänsterpartiet 
i vårt klubbhus. Det konstaterades att 
man visste att vi träffat Miljöpartiet. 
Mötet var mycket bra och USS kunde 
på ett tydligt sätt framföra de frågor 
som vi anser vara viktiga. Intresset för 
våra frågor vara stort och politikerna 
själva tyckte att det var mycket bra 
information i frågor som man annars 
inte är insatta i. Våra besökare syntes 
mycket intresserade. Ställde frågor, 
antecknade och det kändes att de tog 
till sig av våra synpunkter och vår 
problematik. Kankse kan våra frågor 
och information i framtiden leda tilll 
ett ”röd/grönt” samarbete i de frågor 
vi tog upp. 

Socialdemokraterna
Torsdag den 28 januari kom två 
politiker, Erik Pelling och Monica 
Östman från det största av opposi-
tionspartierna, Socialdemokraterna 
till vårt klubbhus. Plan-gruppen fick 
mjöjlighet att framföra våra syn-
punkter avseende Skarholmsområdet, 
varvet och informera om övrigt som 
ligger inom vårt intresseområde. De 
politiker som kom hade god insyn i 
vad som är på gång inom kommunen. 
De som kom finns med i bland annat 
både byggnadsnämnd och natur- o 
fritidsnämnden. Även nu kändes det 
att man tog till sig av våra synpunkter 
och att vi kunde dela med oss av våra 
kunskaper inom de frågor som dis-
kuterades. Tyvärr var våra besökare i 
tidsnöd och när de hade lämnat oss så 
kändes det som om vi inte riktigt hade 
fått möjlighet att framföra allt det vi 
ville informera om.

Moderaterna
Partiet har inte svarat på inbjudan, 
men avhördes och bjöd i stället in 
USS till Stadshuset för träff med 
Alliansens kommunalråd. Se under 
”Alliansen” längre fram. Anledningen 
var att man ansåg att Allianspartierna 
hade samma uppfattningar. USS 
framförde vid träffen med kommunal-
råden att vi gärna ville träffa nämnd-
politiker från partierna vart och ett för 
sig och att vi redan träffat Folkpartiet. 
Inbjudan kvarstår. Se vidare sista 
stycket under ”Alliansen”

Centerpartiet
Partiet har inte svarat på inbjudan 
men deltog med en representant, Lar 
O Ericsson, vid träffen med kommu-
nalråden i Stadshuset. Muntligen har 
uttryckts att alliansens politiker vill 
träffa USS tillsammans med represen-
tanter för de övriga allianspartierna. 
USS:s plangrupp ser gärna en träff 
framöver med några av Centerparitets 
nämndpolitiker. Se vidare sista stycket 
under ”Alliansen”

Kristdemokraterna
Partiet har inte svarat på inbjudan och 
fanns ej heller representerade vid träf-
fen i Stadshuset med kommunalråden. 
Självfallet vill USS:s plangrupp även få 
till stånd en träff med några avpartiets 
nämndpolitiker
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Möte	politiker

Möte politiker

Alliansen
Måndag den 15 februari träffade 
USS:s plangrupp politiker i Stads-
husets Fullmäktigesal (salen är inte 
så stor som det låter och vi kunde på 
ett nära sätt mötas). För att få träffa 
politikerna så fort som möjligt skedde 
träffen i Stadshuset och inte i klubb-
huset. Detta eftersom de berörda poli-
tikerna ofta är upptagna på andra håll. 
Det var alliansens partitoppar/kom-
munalråd vi träffade; Gunnar Hed-
berg (M), Cecilia Forss (M), Lars O 
Ericsson (C), Karolina Hilding (FP) 
och Byggnadsnämndens ordförande 
Liv Hahne (M). Gustaf von Essen 
(KDS) och Leif Sanner (FP) skulle ha 
varit närvarande men fick förhinder.

Träffen pågick i drygt 1½ timme. 
Man lyssnade välvilligt till vår in-
formation, men därifrån till att få 
gehör för våra åsikter är steget långt. 
Vi framhöll att vi inte ville hindra 
utveckling utan snarare skapa kunskap 
och även på annat sätt bidra med 
insatser för att främja båtsporten runt 
Skarholmen och frågorna kring båt-
varv och andra båtfrågor i Uppsala.

Det antecknades från politikerhåll 
och det verkade som om det fanns 
stort intresse av det vi framförde. Liv 
Hahne informerade att man nu ser 
över detaljplanen avseende Skarhol-
mens udde och tar till sig av yttranden 
som inkommit. Detta kommer senare 
att utmynna i en utställning och 
ytterligare yttrande. Inget är således 
bestämt och man får se vad det blir i 
slutändan avseende detaljplanen för 
Skarholmens udde.

USS:s undrade om man gjort någon 
behovsinventering avseende en marina 
och antal båtplatser vid Skarholmen. 
Intrycket var att detta inte skett.

Vi fick uppfattningen att stängslen 
runt båtklubbarna diskuterats och 
att öppningar finns för att stängslen 
ska få vara kvar (framgick även av 
Fastighetsnämndens ordförande Lars 
Gunnar Karlssons uttalande i UNT 
den 7/2). Detta är helt klar något som 
kommit fram av att vi träffat politiker 
och kunnat framföra våra synpunkter.

USS tog också upp varvsfrågan och 
”sådde frö” om att i stället för kaos i 
ett nytt och för litet varv vid Kungs-
ängen, även fortsättningsvis använda 
USS:s väl fungerande varv vid Flott-
sund.

Träffen avslutades i en positiv anda. 
Vårt önskemål att även få träffa 
nämndpolitiker från Moderaterna, 
Centerpartiet och KDS i Klubbhuset 
mottogs positivt.

På fråga sade Gunnar Hedberg att han 
skulle kunna tänka sig att samordna 
en sådan träff. USS har verkat för 
gemensam eller enskilda träffar med 
Moderaterna, Centerpartiet och KDS 
genom att tillställa dessa och Gun-
nar Hedberg en ny inbjudan. Detta 
skedde i slutet av februari. I skrivande 
stund (7 april) har inget avhörts 
beträffande träff, men vi vet genom 
Gunnar Hedbergs sekreterare att 
försök görs får att få till stånd en träff 
och vi hoppas att så blir fallet.

Folkpartiet
Söndagen den 7/2 träffade USS repre-
sentanter för Folkpartiet i klubbhuset. 
Det var ”inte vilka representanter som 
helst” de tre första namnen på listan 
till höstens kommunalval, Moham-
mad Hassan, Cecilia Hamenius och 
Anders A Aronsson. Malin Sjöberg 
Högrell som ingår i byggnadsnämn-
den samt Valsamordnaren Gunnar 
Salomonsson. Folkpartiet var för 
övrigt det parti som först (redan i 
december) meddelade att de såg fram 
emot att träffa oss. Folkpartiet, som 
nämnts väl representerade, var först av 
alliansens partier att träffa oss. USS:s 
plangrupp har uppfattningen att träf-
fen var mycket givande. Vi fick tillfälle 
att framföra synpunkter, ställa frågor 
och även själva svara på frågor. Delta-
garna antecknade och mötet hölls i en 
positiv och saklig anda och det kändes 
mycket bra att träffa Folkpartiet. Det 
märktes att deltagarna var pålästa så 
till vida att man verkligen läst vår 
inbjudan samt även varit inne på vår 
hemsida för att skaffa sig kunskap för 
att vara förberedda inför mötet.

Det börjar bli dags att inför valet i höst fundera 
över vilka partier som visar intresse för seglande 
ungdomar, båtsport och övrigt friluftsliv.
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Miljöpartiet, Niclas Malmberg, torsdag, 
januari 28, 2010

Partsintresse styr detalj-
planeförslag för Skarhol-
men
Remissvaren angående detaljplanen 
för Skarholmens udde behandlas nu 
av stadsbyggnadskontoret. Miljöpar-
tiets remissvar är skarpt kritiskt, då 
förslaget bland annat omöjliggör fort-
satt utnyttjande av vattenområdet ut-
anför udden för kappseglingsverksam-
het. Med pågående diskussioner om 
att förbättra idrottens förutsättningar 
i Uppsala genom att lägga många mil-
joner på att bygga nya arenor är det 
minst sagt märkligt att kappseglingen 
inte bara hamnar i bakvattnet, men 
att förslag som till och med förstör ett 
befintligt idrotts- och rekreationsom-
råde kommer fram. Helt uppenbart 
har partsintressen skymt allmänna 
intressen i frågan.

 

Miljöpartiet, Maria Gardfjell , Onsdag, 
januari 20, 2010

Seglare mot miljöskanda-
ler
Ikväll har jag pratat segling, båtliv 
och sjösport. Segling är ju en slags 
miljösport - ju duktigare seglare, desto 
mindre bränsle behövs till båtarna. 
Miljöpartiet har idag som första parti 
besökt Uppsala segelsällskap. De har 
bjudit in alla partier i Uppsala och 
jag rekommenderar verkligen alla att 
besöka dem. Än så länge har enbart 
V och S, utöver oss nappat på erbju-
dandet.

De hade bjudit in MP för att disku-
tera planer för Skarholmens udde, 
Skarholmområdet, varvet och vinter-
förvaringen av fritidsbåtar vid Flott-
sund samt sjösporten och friluftslivet.

Vi blev välkomnade av ett gäng kloka 
män i klubbhuset på Skaris. Trevli-
gare och kunnigare får man leta efter. 
Lars-Erik Söderström, ordföranden, 
berättade om klubbens 103-åriga his-
toria och om de andra båtklubbarna 
i området. Han berättade om detalj-
planer, miljöskandaler och om en och 
annan fråga som får en att höja på inte 
bara ett utan två ögonbryn.

Frågan om detaljplanen av Skarhol-
men är inte en ny fråga för MP. Vi har 
svarat på detaljplaneremissen och gett 
ett ganska utförligt svar. Vi har haft 
en hel del kontakt med båtklubben 
tidigare också.

Det helt absurt att Liv Hahne och Co 
i byggnadsnämnden, utan att hämta 
in fakta från båtklubbarna, anser att 
det ska byggas en stor marina utanför 
Skarholmen, att

60 gästplatser behöver tydligen 
anläggas (när dagens behov uppgår 
till ca 100 gästnätter om året) och en 
sjömack ska läggas oskyddat från Ek-
olns emellanåt ganska hårda sjö. Det 
behöver inte vara fel att anlägga en 
sjömack, men den bör definitivt loka-
liseras till motorbåtsklubbens område 
i ett skyddat läge inne i viken.

I den här staden är vi ju intresserade 
av att få bättre idrottsarenor. Det de 
borgerliga politikerna inte tänker på är 
att de med sitt marinaförslag faktiskt 
helt förstör den arena som finns för 
seglingstävlingar. Det ungdomsarbete 
som segelklubbarna har är bra. Men 
arenor kanske måste kosta miljoners 
för att räknas. Här finns en som är 
mer eller mindre gratis.

Det fanns tidiga planer på utveckling 
av området där båtklubbarna deltog 
med sin kunskap, men det talas om 
att efter en middag på Skarholmens 
restaurang mellan vissa potentater fick 

planerna en helt annan inriktning. 
Eller hur var det egentligen?

Restaurangen på Skarholmen har inte 
något vettigt avlopp. Det stinker i 
dubbel bemärkelse. Båtklubben har 
anmält detta och kommunens Miljö- 
och hälsoskyddskontor gett ett före-
läggande till restaurangen att koppla 
sitt avlopp till kommunens avlopps-
system eller installera en sluten tank. 
Avloppet svämmar i princip orenat ut 
i Ekoln - och ni behöver kanske inte 
längre undra varför badplatserna där 
blir slemmiga av alger under somma-
ren... (Båtklubben har själva anslu-
tit sin anläggning till kommunens 
avlopp.) Beslutet överklagades och hör 
och häpna fick Skaris-restaurangen 
respit till att detaljplanen skulle vara 
klar. Restaurangen hade angett att 
detaljplanen skulle vara klar förra året, 
den har i själva verket inte gått till 
utställning än. Lite undermåligt be-
slutsunderlag kan tyckas. Nu har både 
miljö- och hälsa och USS i sin tur 
överklagat beslutet till miljödomsto-
len - de har yrkat att avloppet ska vara 
åtgärdat 1 maj 2010. Jag håller med, 
allt annat är skam på torra land.

För övrigt får man ju inte direkt 
någon lust att gå dit och äta när man 
vet att de hanterar avloppet på det här 
sättet. Det var länge sedan jag sa det 
här men det är sååå 70-tal!

Möte politiker - Miljöpartiets blogg

Möte	politiker	



Upsala Segel Sällskap 21

Anläggning av hamn
USS började 1928 anlägga sin 
nuvarande hamn vid Skarholmen. 
Innan dess var USS hamn belägen 
vid Flottsund. Hamnen vid Skar-
holmen bestod i början av ett par 
bryggor och vassruggar. 

Ideellt arbete
Genom egna medel och arbets-
insatser har medlemmarna under 
årens lopp byggt upp USS hamn-
anläggning till vad den är idag. 

Ångbåtsbrygga
USS har också byggt en ångbåts-
brygga på udden utanför klubbhu-
set dit allmänheten äger tillträde 
t ex för fiske och bad. 

Ångbåtsbryggan vid Skarholmen 
får utan avgift också användas av 
två Uppsala-rederier. 

Hamn

Hamn

Hamnområdets stora be-
tydelse
Hamnområdet används av USS-
medlemmar och i den dagliga 
ungdoms- och kappseglingsverk-
samheten. 

Området är nödvändigt för ge-
nomförande av ”kringarrange-
mang” och deltagarservice i sam-
band med anordnande av större 
kappseglingar och andra båtar-
rangemang med deltagare från hela 
landet.

Skadegörelse
På grund av skadegörelse och sabo-
tage beslutade USS för 30 år sedan, 
efter godkännande av Uppsala 
Kommun, att sätta upp stängsel 
runt klubbens område samt att ha 
två patrullerande vakter på nät-
terna. 

Klubbens medlemmar sköter be-
vakningen under hela båtsäsongen.

Borttagning av stängsel
Förslag har framställts att ta bort 
stängsel för att ge allmänheten fri 
tillgång till USS:s bryggor. 

Om stängsel tas bort blir konse-
kvenserna att bevakningen måste 
utökas, eventuellt med privat vakt-
bolag. Vem kan bekosta detta?

Brandförsvarets båt bör på grund 
av skaderisk ligga inom stängslat 
område.

Försäkringsavgifterna kommer att 
höjas avsevärt om stängsel tas bort.
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Bild över hamnen 1944.

Hamnen byggs 1978 - 1979. All 
mark innanför kajen har fyllts 
upp.

Bild över hamnen 1990.

Uppbyggnad av hamnanlägg-
ningen.

Hamn

Hamnens utbyggnad genom åren

Vassrugg



Upsala Segel Sällskap 23

Hamn

Hamnens markområde

Utbyggnad av mark
USS började 1928 anlägga sin nu-
varande hamn vid Skarholmen. 

Hamnområdet
Från det nuvarande staketet fram 
till bryggorna har USS anlagt 
mark.

Hamnområdet används av USS-
medlemmar och i den daglig 
ungdoms- och kappseglingsverk-
samheten. 

Området är nödvändigt för ge-
nomförande av ”kringarrange-
mang” och deltagarservice i sam-
band med anordnande av större 

Markområde anlagt av USS

kappseglingar och andra båtar-
rangemang med deltagare från hela 
landet. 

Ideellt arbete
Genom egna medel och arbets-
insatser har medlemmarna under 
årens lopp byggt upp USS hamn-
anläggning till vad den är idag. 
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Varvet - utbyggnad

Varv sedan 90 år
Under de senast cirka 90 åren har, 
med ideella krafter från medlem-
marna, en modern varvsplats 
skapats för ca 300 båtar.

Utvidgning av varvet
1922-23 påbörjades fyllning på 
mad (sankt äng) och sankmark 
med schaktmassor. 

Ytterligare yta har under årens 
lopp successivt fyllts ut till dagens 
bärkraftiga yta som tål båtar, tunga 
fordon/kranbilar etc. 

På varvsområdet finns för när-
varande uppställningsplats för 
närmare 300 båtar och ca 30 fasta 
hamnplatser.

Ångbåtsbryggan
Den gamla ångbåtsbryggan har 
rivits och återuppbyggts i samma 
storlek som den tidigare hade.

Mastkran har satts upp för på- och 
avmastning av segelbåtar.

Det rödmarkerade fältet anger det område som USS har fyllt upp med schaktmassor för att 
skapa ett varv för ca 300 båtar med hamn, bryggor, kranar och båtplatser. 

Varv

Varvsområdet
Justering av markens ytlager med 
sand/grus genomförs kontinuerligt 
vid behov.

Vattenanläggning med flertal 
tappkranar har installerats inom 
området.

Elanläggning med låsta eluttag har 
installerats.

Kran
Fast kran har installerats för sjö-
sättning och upptagning av båtar 
upp till 5 ton.

Byggnad för förvaring
Utrymmen finns för samtliga med-
lemmars mastförvaring. 

Hamn
En hamn har anlagts utmed Fyri-
sån och vid varvet för ca 30 båtar. 
Där finns även möjligheter att vin-
tertid förvara större båtar i vattnet.

Speciella bryggor har byggts vid 
upptagningsplatserna.

Muddring har gjorts för att se-
gelbåtar ska kunna komma in till 
kajerna.

Ramp
Ramp har skapats för sjösättning 
och upptagning av båtar från 
trailers.

Allmänheten
Under sommarhalvåret har allmän-
heten tillgång till hela området. 

Under höst och vår har det också 
visat sig att allmänheten gärna pro-
menerar inom varvsområdet och 
samtalar/diskuterar om båtar med 
våra medlemmar.

Copyright Lantmäteriet 2004-11-09, UrSeSverige
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Varv

Intresse från allmänheten
Området besöks frekvent av 
allmänheten både sommar- och 
vintertid. Vår och höst besöker 
allmänheten varvsområdet för att, 
som skett under alla tider, tala med 
båtägare och skaffa information för 
eventuella framtida båtköp. Hos 
många barn och ungdomar vaknar 
båtintresset genom dessa besök.

Området är öppet för alla och av-
städas inför sommaren. Båtvaggor 
och liknande flyttas.

Allmänheten kan nyttja området 
som promenadstråk och andra 
fritidsaktiviteter t ex bad, fiske, 
bollspel etc.

Varvet - sommartid

Korttidsparkering
För att avlasta parkeringsområdet 
vid Skarholmen kan varvet och 
sjösättningsrampen få användas 
av allmänheten för sjösättning av 
trailerburna båtar och för uppställ-
ning av bil och trailer när båtägare 
är till sjöss. 

Varvsområdets storlek gör det lätt 
att vända och hantera trailerfor-
don. För att eliminera långtids-
uppställning kan parkeringstiden 
begränsas.

Utveckling av området
Området skulle även kunna vidare-
utvecklas för:

• fler hamnplatser.

• fler varvsplatser.

• reservutrymme vid hög belägg-
ning på Sunnersta camping och 
liknande.

Bränslestation
Optimala möjligheter finns för 
anläggning av bränslestation inom 
varvsområdet.

Norra delen av varvet under sommartid.
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Vinterförvaring av fritidsbåtar

1923 monterades ett wirespel och räls för 
slipvagn för upptagning av båtar.

Kran för sjösättning och upptagning av 
båtar upp till 5 ton.
I bakgrunden mastkran för på- och avmast-
ning av segelbåtar.

Sjösättning med 100-tons inhyrd kranbil.

Varv

Båtvarvet bör finnas kvar
USS anser det som mycket viktigt 
att varvet vid Flottsund kommer 
att finnas kvar som båtvarv i den 
nya översiktsplanen. 

Den markyta som USS arrenderar 
vid Flottsund har från början iord-
ningställts och bekostats av USS. 
Inledningsvis fick ca 30 båtar plats.

Området har under årens lopp 
byggts ut så att det idag finns plats 
för ca 300 fritidsbåtar. 

Anordningar för förvaring och 
påsättning av master har skapats, 
samt en fast kran för lyft av båtar 
upp till 5 ton.

Sedan 1923 har USS haft varv nere vid Fyrisåns flodmynningen.
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Kulturhistoriskt värde

Kulturhistoriskt värde
Området har sedan början av 
seklet använts dels som båtvarv 
och dels, precis som idag, ett 30-tal 
hamnplatser i Fyrisån. 

Ångbåtsbrygga och byggnader 
från slutet av 1800-talet finns på 
området som underhålls av USS. 
Bryggan och byggnaderna använ-
des i USS verksamhet. 

Med tanke på den avsevärda tid 
som området använts som varv så 
finns ett icke oansenligt kulturellt 
värde i att området också fortsätt-
ningsvis nyttjas som varvsanlägg-
ning för fritidsbåtar. 

Området kring varvet är inventerat som ett ”kärnområdet kulturmiljö”. Flottsunds fyr

Varv

Andra kommuner har tagit till sig 
av det kulturarv som ofta finns i 
anslutning till gamla båtvarv. 

USS är det äldsta varvet i Uppsala-
trakten och borde finnas kvar som 
ett kulturhistoriskt märke.

Flottsunds fyr 
Länsstyrelsen invigde Uppsala 
läns nya byggnadsminne den 27 
augusti 2009.

Flottsunds fyr byggdes 1929 för att 
säkra angöringen av Fyrisån och 
Uppsala hamn. 

Fyren är belägen vid inloppet i 
Fyrisån, mitt emot Flottsunds varv. 

AGA-Fyren i Flottsund är troligen 
ensam i sitt slag som fortfarande 
fungerande gasdriven fyr. Den är 
en sex meter hög järnkonstruktion 
och drivs med acetylengas.

Varvet och fyren ligger inom 
samma kulturmiljöområde.AGA-Fyren i Flottsund

Bild: http://kartor.uppsala.se
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Varv

Städernas båtklubbar
Många av städernas båtklubbar 
lever sitt liv längs med stränderna 
på samma sätt som de gjort sedan 
de anlades någon gång under slutet 
av 1800-talet. 

Flytt ofta dödsstöten
Markavtalen är ofta löst och lud-
digt skrivna och avtalstiderna 
korta. En båtklubb har svårt att 
hävda sig mot markexploatörer. 
För en båtklubb med många träbå-
tar innebär en flytt ofta dödsstöten.

Samhällsomvandlingen
Även om man idag inte river gamla 
innerstadshus med samma frenesi 
som för ett halvsekel sedan fortsät-
ter samhällsomvandlingen längs 
stadens stränder. 

Exploateringshotet

Exklusiva bostäder
Lika mycket som vi idag saknar de 
krossade stadskärnorna kommer 
vi troligen att sakna alla de hamn- 
och varvsområden som nu jämnas 
med marken för att ge plats för 
exklusiva bostäder. 

Mångfald i närområdet
Medan politiker och stadsplanerare 
säger sig prioritera mångfalden 
är de blinda för den mångfald 
som finns i det egna närområdet. 
Mångfald kan vara en fiskaffär på 
hörnet, en oexploaterad tomt i 
Vårdsätra/Sunnersta eller ett båt-
varv vid Flottsund

Båtvarv som ett kulturarv
I Stockholm har politikerna mer 
och mer börjat inse värdet av båt-
varv som ett kulturarv. 

Ett exempel på detta är den lilla 
klubben ”Gröndals båtklubb” som 
fått till stånd att varvet får finnas 
kvar trots långt framskridna bygg-
nadsplaner från stora byggföretag. 

Flera städer har insett värdet 
av båtvarv och behållit dels ett 
centrumnära område som båtvarv 
samt behållit traditionellt båtvarv 
ett stycke utanför centrumkärnan.

Exempel på en städer som insett värdet av båtvarv och behållit ett centrumnära område som båtvarv.
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Exempel på en städer som insett värdet av båtvarv och behållit ett centrumnära område som båtvarv.

USS har haft arrende på varvsmarken i snart 90 år men bara ett år i taget. 
Av säkerhetsskäl och miljöskäl måste USS fortsätta att utveckla varvsom-
rådet. För detta krävs säkerställande av en längre arrendetid än den nu 
gällande.

Vid våra möten med politikerna har vår önskan att få en längre arrendetid 
mottagits positivt – USS har därför gjort en hemställan om utökad arren-
detid. Nedan visas texten i dokumentet

Förlängd avtalstid för arrende av varvet

Upsala Segel Sällskap 
(USS) önskar snarast ha 
en förhandling avseende 
förlängd avtalstid för ar-
rendeavtal omfattande 
varvsområde å fastigheten 
Sunnersta 5:26 
Nuvarande gällande avtal: Dnr FN 
1992:359 445.

USS hemställer om villkorsändring 
av rubricerade huvudavtal. Arren-
detiden föreslås sammanfalla med 
arrendetiden för hamnen vid Skar-
holmen, samt att avtalet i övrigt 
gäller i oförändrad omfattning.

Bakgrund
Varvsområdet har nyttjats av USS 
sedan början av nittonhundrata-
let och har med sina traditioner, 
gamla byggnader och ångbåtsbryg-
gan stort kulturellt värde. Området 
ingår i Uppsala kommuns kultur-
miljöområde U 30.

I gällande stadsplan är området 
markerat Ub. Området får an-
vändas endast som upplagsplats 
för båtar och får bebyggas endast 
med för detta ändamål erforderliga 
båthus och förvaringsbyggnader. I 
översiktsplanen anges inte annan 
användning än den nu gällande. 

USS har under åren gjort stora 
investeringar i markplanering, el- 
och vattenledningar samt andra 
anordningar för varvsändamål bl a 
mastkranar och utrymmen för 
mastförvaring.

Motivering
Av säkerhetsskäl och miljöskäl 
måste USS fortsätta att utveckla 
varvsområdet. För detta krävs sä-
kerställande av en längre arrendetid 
än den nu gällande. USS planerar 
att utföra mark- och bottenjuste-
ringar vid upptagningsplatserna 
samt investeringar i rengöringsan-
ordningar, ombyggnad och för-
längning av mastkranen m m.

Utveckling
På varvsområdet finns för när-
varande uppställningsplats för 
närmare 300 båtar och ca 30 fasta 
hamnplatser.

För att avlasta parkeringsområdet 
vid Skarholmen kan varvet och 
sjösättningsrampen få användas 
av allmänheten för sjösättning av 
trailerburna båtar och för uppställ-
ning av bil och trailer när båtägare 
är till sjöss. Varvsområdets storlek 
gör det lätt att vända och hantera 
trailerfordon. För att eliminera 
långtidsuppställning kan parke-
ringstiden begränsas.

Upsala Segel Sällskap
Skarholmen
756 53 Uppsala

018 - 32 06 59
www.u-s-s.se
ordf@ u-s-s.se

Medlem i Svenska
Riksidrottsförbundet
”Ungdomsvänliga klubben”

Bildad 28 maj 1907
C:a 1.300 medlemmar 2009

2010-03-26 
Sid 1 (2)

Till 
Uppsala kommun 
Fastighetsnämnden 
753 75  Uppsala

Upsala Segel Sällskap (USS) önskar snarast ha en förhandling 
avseende förlängd avtalstid för arrendeavtal omfattande varvs-
område å fastigheten Sunnersta 5:26 
Nuvarande gällande avtal: Dnr FN 1992:359 445.

USS hemställer om villkorsändring av rubricerade huvudavtal. Arrendetiden 
föreslås sammanfalla med arrendetiden för hamnen vid Skarholmen, samt att 
avtalet i övrigt gäller i oförändrad omfattning.

Bakgrund
Varvsområdet har nyttjats av USS sedan början av nittonhundratalet och har 
med sina traditioner, gamla byggnader och ångbåtsbryggan stort kulturellt 
värde. Området ingår i Uppsala kommuns kulturmiljöområde U 30.

I gällande stadsplan är området markerat Ub. Området får användas endast 
som upplagsplats för båtar och får bebyggas endast med för detta ändamål 
erforderliga båthus och förvaringsbyggnader. I översiktsplanen anges inte annan 
användning än den nu gällande. 

USS har under åren gjort stora investeringar i markplanering, el- och vattenled-
ningar samt andra anordningar för varvsändamål bl a mastkranar och utrym-
men för mastförvaring.

Motivering
Av säkerhetsskäl och miljöskäl måste USS fortsätta att utveckla varvsområdet. 
För detta krävs säkerställande av en längre arrendetid än den nu gällande. USS 
planerar att utföra mark- och bottenjusteringar vid upptagningsplatserna samt 
investeringar i rengöringsanordningar, ombyggnad och förlängning av mastkra-
nen m m.

Kopia till:
Gunnar Hedberg
Cecilia Forss
Lars-Gunnar Karlsson
Jar-Erik Wikström
Peter Gustavsson
Trond Svendsen  
Mohammed Hassan

Området skulle även kunna vidare-
utvecklas för:
• fler hamnplatser.
• fler varvsplatser. 
• reservutrymme vid hög belägg-

ning på Sunnersta camping och 
liknande.

• optimala möjligheter för an-
läggning av bränslestation

• nyttjande av allmänheten under 
sommartid. 

Svar samt övriga upplysningar 
till vår ordförande
Adress: Upsala Segel Sällskap, 
Skarholmen, 756 53 Uppsala 
E-post: ordf@u-s-s.se 
Telefon: 018 - 50 41 35 alt 0705 - 
44 28 01

Enligt styrelsens uppdrag

Uppsala den 2010-03-25

Lars-Eric ”Lasse” Söderström  
Ordförande

Varv
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Nytt	varv

Nytt varv?

Nytt varv
Planer finns att lägga ett varv söder 
om Kungsängsbron. 

Problemet är att angiven yta inte 
räcker till för alla båtar.

USS:s varv
Det är stor skillnad på dagens 
befintliga varv och en så kallad 
vinterförvaringsplats. 

På våra varv pågår klubbmedlem-
marnas egna underhållsarbeten, re-
parationer, utrustning och kanske 
en del ombyggnader. 

Sjösättning/upptagning
Vid ett framtida scenarie med 
sjösättning och upptagning av ca 
1.600 båtar vid Kungsängsbron, 
med en kaj på ca 100 meter och en 
kranbil, som kan ta max 8 båtar i 
timmen, kommer det att ta 5 - 6 
veckor att klara åtagandet. 

Broöppningar
Hur ska man kunna genomföra 
broöppningar för det ökande anta-
let båtar?  
Det finns planer för att anlägga 
1 - 3 ytterligare broar över Fyrisån. 
Hur kommer trafiksituationen att 
bli för alla gående och trafikanter?

Kostnadskalkyl
Vem står för kostnaderna för an-
läggning av ett nytt varv?

I Fritids- och naturvårdsnämndens 
skrivning till Kommunstyrelsen 
finns ingen kostnadskalkyl redovi-
sad.

Miljö
Hur kommer vattenmiljön och 
fiskbeståndet för Fyrisån att påver-
kas med den ökande båttrafiken. 
Vi har nu äntligen fått tillbaks vissa 
sällsyna fiskarter såsom asp, nissöga 
och nejonöga.

Krav på nytt varv
För att skapa en varvsplats krävs en 
rad åtgärder och anläggningar:
• Brandgator hårdgjorda och 

bärande ytor.
• Områdesintern logistik, till-

farter, höga transporter, parke-
ringsplatser.

• Ramper, kranar och andra 
upptagnings- och transportan-
ordningar.

• Kontor, uppehållsrum, garage 
och förråd.

• Säkerhet mot skadegörelse och 
tillgrepp.

• Belysning, el- och vatten med 
uttag.

• Anordningar för bottentvätt.
• Avmastning och förvaring av 

master.
• Förvaring av pallning, båtvag-

nar, täckningsmaterial.
• Kvarstående båtar under som-

marperioden.
• Kapaciteten måste bli stor för 

upptagning och sjösättning.
• Fördelning av område mellan 

klubbarna är nödvändigt.
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17 november träffas gruppen för samman-
ställande av yttrande avseende kommunens 
översiktsplan 

Efter USS:s medlemsmöte 18 november 
beslutades att en mer offensiv bearbetning av 
kommunens politiker skulle ske. Medlemmen 
Håkan Sjöberg, OU-konsult och bla fd org chef 
i Uppsala kommun, anmälde sig som intres-
serad och kom med i gruppen och styrelsen 
beslutade om att denne skulle ingå i gruppen.

Gruppen har sedan ett antal träffar under no-
vember / december och en inbjudan skrivs till 
de politiska partierna för träff med de politiska 
partierna var och en för sig.

16 december har gruppen möte och diskteras 
och planeras avseende hur möten med kommu-
nen skall läggas upp. Bl a ”informationsfolder”, 
omdanande av bildspel för att det skall passa för 
presentation för politikerna. Arbete genomförs 
genom mail-kontakter och personliga samtal 
per telefon mellan medlemmarna i gruppen

I slutet av december och början av Januari sam-
manställes överklagandet till Miljödomstolen 
avseende avloppsutsläppet från Skarholmsres-
taurangen och Länsstyrelsens beslut angående 
detta.

Torsdag 14 januari kl 19. 00 januari träffas 
Plangruppen med planering om bl a möte 
med Staffan Wollters UNT. Kan nämnas att vi 
tidigare sammanställt materiel för denne 

Tisdag 19 januari kl 17.00 januari träffas 
plangruppen för planering inför möte med 
Miljöpartiet och Staffan Wollters UNT.

Onsdag 20 januari kl 10.00 träffar vi Staffan 
Wollters med fotograf i Klubbhuset. Informa-
tion och fotografering inför artikel i UNT. 

Onsdag 20 januari kl 19.00 träffar Plangruppen 
fyra representanter för Miljöpartiet i klubbhu-
set. Upplägget med presentation och informa-
tionsmateriel fungerar bra och mötet kan anses 
som lyckat. Utmynnar i att Maria Gardfjäll och 
Niklas Malmberg på sina blogg-sidor skriver om 
träffen och att det märks att partiet i stort har 
samma uppfattningar som USS.

Måndag 25 januari kl 11.00 Plangruppen träf-
fas för utvärdering och förbättringar avseende 
presentation för partierna.

Måndag 25 januari kl 19.00 USFS har årsmöte 
och Lasse S informerar om Plangruppens arbete.

Tisdag den 26 januari kl 09.00 träffas Plan-
gruppen för förberedelse inför dagens träff (kl 
11.00) med Vänsterpartiet som blir en träff 
där vi känner att vi når fram. Partiet hade tre 
representanter närvarande som fick med sig en 
förbättrade information från mötet.

Söndag 6 februari

Torsdag 28 februari kl 10.00 samlas gruppen 
inför träff med socialdemokraterna kl 11.00. 
Två representanter för socialdemokraterna 
hade inte så gott om tid. Kände att vi inte 
riktigt nådde fram bland annat p g a tidsbrist. 
Vi fick jäkta med informationen och de båda 
politikerna fick med sig ett nu mer förbättrat 
informationspaket.

Söndag 7 februari kl 15.00 samlas Plangruppen 
för träff med fem representanter för Folkpartiet. 
Mycket bra sammansättning av politiker (Par-
titopparna). Träffen pågick i drygt två timmar 
och vi kände att vi kom ut med informationen 
och besökarna fick en nu mer förbättrad infor-
mationsfolder.

Tisdag 9 februari kl 11.00 träffar Lasse och 
Tommy Torsten Livion i Stadshuset vid ett 
mycket givande möte som varar i drygt 2 tim-
mar.

Torsdag 11 februari kl 19.00 informerar Lasse, 
Allan o Lars H vid Veteranträffen hos Länsför-
säkringar.

Måndag 15 februari 16.00 träffar Plangruppen 
kommunalråd från M, C o FP samt byggnads-
nämndens ordförande i Stadshuset. Samling 
15.00 för förberedelser. Träffen var lyckad och 
vi tyckte att man tog till sig av vad vi hade att 
komma med. 

Onsdag 17 februari kl 11.00 träffas Plangrup-
pen för utvärdering och planläggning inför 
framtiden. Diskuteras bl a komplettering till 
byggnadsnämnden.

Onsdag 24 februari kl 18.30 träffas Plangrup-
pen och med är nu arkitekten Leif Karlsson 
från Västerås (Håkan har ordnat så att denne 
engagerar sig). Mycket bra synpunkter fram-
kommer genom Leif och denne har erfarenheter 
av kommunplanern och hamnplanering och 
upplägg runt dessa.

Slutet av februari. Förnyad inbjudan till Allian-
sens nämndpolitiker att få träffa M, C och KDS 
nämndpolitiker var och en för sig. Inbjudan 
enligt överenskommelse skickad till Gunnar 
Hedberg så att denne skall kunna samordna. 
Svar begärt senast 9 mars. 

2 mars kl 11.00. Plangruppen träffas och Leif 
Karlsson är med. Mycket bra synpunkter. 
Beslutas att vi inte lämnar någon skrivelse till 
Byggnadsnämnden från USS:s utan att USFS i 
stället gör detta efter godkännande från övriga 
föreningar.

Tisdag 9 mars kl 19.00 USFS möte. USS pre-
senterar hur vi har och har haft kontakter med 
politiker från andra klubbar. USFS beslutar att 
till kommunen skicka begäran om inhibering 
av detaljplanen för Skarholmens udde. Beslutas 
också om båteskader uppför Fyrisån den 5 
juni för en manifestation och synliggörande av 
båtsporten. Varje klubb utser samordnare under 

USFS (Lasse, Allan och Bosse från USS. Lars H 
Ordf. USFS) 

Torsdag 11 mars kl 15.00. Plangruppen möte. 
Leif Karlsson med. Presenterar ritning och mer 
detaljerat vad Planförslaget i en förlängning kan 
innebära. Lars H skall försöka ordna träff med 
Gunnar Hedberg och Lars Gunnar Karlsson. 
Överenskommes om att Informationsskrivel-
sen fortsättningsvis kallad ”18-sidingen” skall 
kompletteras bl a med den information som 
kommit fram genom Leif Karlsson och övrigt 
som kommit fram inom gruppen.

12 mars. Översiktsplanen presenteras. Några 
dagar därefter träffas Lasse S och Lars H hemma 
hos Tommy och får planen på CD och ser 
lite närmare på den. Yttrande till kommunen 
skall vara inne senast den 12 maj. Planen finns 
därefter förutom på hemsidan också i ett tryckt 
exemplar som kommit till USS. Detta ex finns 
på expeditionen och skall finnas för information. 

13 mars. Plangruppen har sammanställt 
yttrande till Miljödomstolen som svar på 
Pronyb AB (Restaurang Skarholmens) inlaga till 
Miljödomstolen.

15 mars. Gunnar Hedberg och dennes sekrete-
rare påminnes via mail om inbjudan eftersom 
inget svar framkommit. 

19 mars. Skrivelse till fastighetsnämnden om 
överläggningar för USS:s varvskontrakt.

22 mars. Ny påminnelse via E-post till Gunnar 
Hedberg och dennes sekreterare och tfn-samtal 
till sekreteraren avseende svar på inbjudan som 
fortfarande inte kommit. Utmynnar i e-postsvar 
om att sekreteraren genom Gunnar Hedberg 
skall kunna ordna träff.

Torsdag 25 mars kl 11.00. Plangruppen möte. 
Överenskommes om att 18-sidingen komplet-
teras. Vi tar fram personer inom kommunled-
ning som skall ha ett exemplar, alla som fick 
”grundinbjudan” i december samt de 10 första 
namnen på de politiska partiernas lista till hös-
tens val 2010. Utskick med försättsblad bör gå 
ut så snart ske kan. Återstår en hel del jobb med 
18-sidingen, framtagande av adresser och upp-
rättande av excell-blad m m. Diskuteras även att 
någon debattartikel bör komma ut i tidningen. 
Överenskommes om att Lars H försöker få till 
stånd informellt samtal med Gunnar Hedberg 
och Lars Gunnar Karlsson. Bestämmer nästa 
möte till Tisdag 6 april kl 18.00. 

Tisdag den 6 april kl 18.00 träffas plangruppen 
i klubbhuset. Sammanställning av informa-
tionsskrift som skall gå ut till alla medlemmar, 
politiker, tjänstemän och andra intressenter 
angående detta. Diskuterade även namnlistor. 
Viktigaste frågan är att få ut informationsskrif-
ten. Vi fortsätter detta arbete per e-post och det 
är också bestämt till vilka den skall skickas.

Vi fortsätter…

USS Plangruppens möten

USS	Plangrupp
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USFS - Stadseskader - 5 juni
Stadseskader
För att synliggöra båtsporten 
och båtsportens villkor i Uppsala 
planeras en eskader med deltagare 
från samtliga klubbar upp till gäst-
hamnen och kajen uppe i staden.

Seglarförbund och liknande orga-
nisationer bjuds in.

Alla båttyper
Alla båttyper bör vara represente-
rade, t ex:
• Kanoter och roddare
• Jollar och segelkanoter
• Småseglare
• Segelbåtar och motorbåtar
• Veteranbåtar
• Även SSRS nya båt som ska sta-

tioneras här i Uppsala bör vara 
med och göra reklam för SSRS 
verksamhet och kanske skaffa 
flera medlemmar och sponsorer.

• Kanske Brandförsvaret med sin 
båt också kan vara med och visa 
upp sig

Så många som möjligt bör gå med 
stor flaggning och eventuella ban-
deroller med slagord för båtspor-
tens utveckling i Uppsala

Klubbreklam
Respektive klubb gör klubbreklam 
och beskrivningar av klubbarna. 
Kryssarklubben som lokal och riks-
organisation kan göra samma sak.

Ungdom
Ungdomssatsningarna bör lyftas 
fram och kanske ha någon uppvis-
ning. 

Någon dyksport bör vara med.

Inbjudan till företag
Företag som TB:s, Wik Marin m fl 
kan göra något på hamnplan t ex i 
närheten av tullhuset eller i Stads-
trädgården och demonstration av 
något och eventuell försäljning.

Restaurangerna och fartygen kan-
ske kan ha någon bra meny med 
sjöanknytning.

Uppsala kommun
Uppsala kommun kan ha utställ-
ning om åstråket från Islandsbron 
till Ekoln, om översiktsplanen och 
något annat sjöanknutet.

Kommunpolitiker får särskild 
inbjudan. Finanskommunalrådet 
eller annan hög politiker förmås att 
hålla tal om sjöfartstraditionerna 
i Uppsala. Stadsdirektören bjuds 
in och berörda förvaltningschefer. 
Dessa speciellt inbjudna kan erbju-
das att få gå ombord på några båtar 
vid Skarholmen och följa med upp 
till staden.

Press
Press och massmedia bjuds in.

Upsala Segel Sällskap
Skarholmen

756 53 Uppsala
Föreningsbrev

Boka 5 juni  
för Uppsalas 

största  
Stadseskader

Alla Uppsalabor 
hälsas välkommen 
till Uppsalas hamn 

för att se båtar 
och få information 
om båtsporten och 

båtsportens villkor i 
Uppsala.

Kl 11:30 - 14:30 
samlas alla båtar i 
hamnen

Här samlas alla 
båtar för gemensam 
eskaderstart.

Efter avslutad es-
kader, ca 17-tiden, 
samlas besättning-
arna hos ESK för 
samvaro och enkel 
förtäring. 


