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KAPTEN HAR ORDET

S
ommaren lider mot sitt slut och
båtupptagningen väntar. Så är det
varje år och vi får se fram emot
nästa sommar med ett båtliv som

förhoppningsvis vädermässigt kommer att
se ut som sommaren 2009.

KAPPSEGLARNA HAR varit aktiva, men tyvärr
lyckades inte våra kappseglande USS:are ta
hem någon SM-medalj. (Vi har ju varit bort-
skämda med det tidigare)  I år har seglande
USS-par vunnit framgångar på kappseg-
lingsbanorna.  Jag tänker då på Staffan och
Birgith Eklunds framgångar på USS-regat-
tan i neptunkryssarklassen. Bästa USS:are i
de SM där USS var representerade var
Christer och Myran Olsson vid SM för nep-
tunkryssare i Östersund med en 8:e plats
och Miakel Gelin och Charlotte Bornudd
med en mycket hedrande 4:e plats vid SM
för 606 i Lidköping. Mikael och Myran be-
varar således traditionerna med seglarfram-
gångar inom släkten Bertze som under
årens lopp haft stora framgångar  under
USS:s flagg.

KONTAKTERNA MED Uppsala kommun avse-
ende planerna runt Skarholmen har fortsatt.
Kontakterna för klubbarna har dock inte
varit positiva med anledning av att politi-
kerna i byggnads- och fastighetsnämnden
har ålagt tjänstemännen att ta fram ett plan-
förslag där stängslen runt båtklubbarna
skall tas bort. Klubbarna runt Skarholmen
hade i kontakterna med tjänstemännen

kommit ganska långt i planeringen då poli-
tikernas utspel kom. I detta nummer av
USS-aktuellt finns en sammanfattning om
på vilket sätt klubbarna kommer att agera
framledes. (Anteckningar från USFS ”Upp-
sala sjösportföreningars samarbetskom-
mitté).

BYGGNADSNÄMNDEN HAR vidare delat upp
Skarholmsområdet i ett två-delat planför-
slag. Ett som rör Skarholmsrestaurangen
med en utbyggnad av hotelldel, med marina
för 160 båtar med gästplatser och sjömack
utanför Skarholmen. I den delen ingår även
allmänna ytor samt vår ”ångbåtsbrygga”.
Det sistnämnda kan te sig lite märkligt med
anledning av att den andra delen avser att
behandla bostadsområdet, båtklubbarnas
verksamhetsområden och huvuddelen av
parkeringsytorna. Kan  nämnas att ”ång-
båtsbryggan” ingår  i USS:s verksamhets-
område d v s arrendeområde (är man ove-
tande om att USS.s byggt denna brygga).
Det nämnda framgår av byggnadsnämndens
sammanträdesprotokoll 2009-06-30 § 226. 

VI FÅR SE HUR det hela slutar, men i vart fall
så samarbetar båtklubbarna runt Skarhol-
men i frågan under ledning av USFS.

SJÖMACKEN FLYTTADES den 13 – 14 maj och
finns numera i Mariefred. Som kuriosum
kan nämnas att styrelsen för Gripsholms
slott överklagat kommens beslut i Marifred
om att placera sjömaken vid gästhamnen
med anledning av att den anses störande för
slottsmiljön.

DE SÄNKEN som sjömacken var förtöjd i finns
fortfarande kvar och i samband med flytten
av sjömacken uppgav företaget som utförde
flytten att man inom en snar framtid skulle
ta upp de sänken som låg på bottnen. Man
väntade på att en pråm med kran skulle bli
ledig. Fortfarande efter tre månader ligger
båda sänkena kvar och i förra numret av
USS-aktuerllt informerades om de båda
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sänkena där risk för påsegling föreligger.
Vattenståndet har under sommaren varit
högt, men vid lågvatten föreligger risk för
många båttyper som ligger innanför sänket.
Mackägaren fick vite att även ta bort sän-
kena senast den 17 maj. Det är mackägarens
ansvar och inte företaget som flyttat
macken. Om inget sker inom en snar fram-
tid så kommer USS att agera i frågan genom
skrivelse till byggnadsnämnden om att
mackägaren  inte utfört vad som ålagts
honom.

SOM NI MÄRKER så är det mycket med kom-
munen just nu. Kontakterna med Miljökon-
toret avseende lukten i hamnen vid 700-
bryggan har utmynnat i att Restaurang
Skarholmen genom Hälso- och miljönämn-
den ålagts att antingen ha tillslutna tankar
som skall tömmas alternativt en avlopps-
ledning till en pumpstation. Restaurangen
har överklagat beslutet till Länsstyrelsen,
som enligt uppgift kommer att ta ställning
och komma med ett utlåtande inom 1-2 må-
nader.

TYVÄRR BLEV DET inte något ungdomsutbyte
med Makedonien 2009 beroende på att tid-
punkten för utbytet inte låg bra tidsmässigt
för våra ungdomar. Ansvariga för Gustaf
den V:s minnesfond tyckte detta var mycket

tråkigt, men vi kan inkomma med en ny an-
sökan inför nästa år. Under september kom-
mer en samling att genomföras  i Uppsala
där utbytesföreningar/sammanslutningar
från Sverige och Makedonien kommer att
deltaga. Platsen är Victoriaanläggningen
Förhoppningsvis skall representanter från
USS kunna deltaga. Vi arbetar vidare med
utbytesprogrammet inför 2010 med anled-
ning av att USS ser det som angeläget att
ungdomsutbytet kan fortsätta.  Det utbyte
vi hade 2008 var mycket givande. 

JAG ÖNSKAR ALLA en trevlig höst och att Ni
möter upp på medlemsmötet i november
där det med största sannolikhet kommer att
kunna lämnas mer information om de ären-
den som nämnts. Mycket ideellt arbeta har
hitintills under året utförts av medlemmar,
bl a på Klinten där en hel del blivit uträttat
under året. Tack till alla Er som utfört akti-
vitetsarbete. Fler insatser kommer att behö-
vas under hösten så håll koll på aktivitets-
pärmen eller ta kontakt med ansvarig för
något verksamhetsområde som Du känner
att Du vill göra en insats för.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström
Ordförande. 
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Kalendarium 2009
Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 

där Du kan anteckna Dig.
Oktober 

16-17 SM09/11; planering prel
19-21 Golvvård klubbhuset

November 
03 SM09/12
04 Expedition 19-20
06 Manusstopp USS Aktuellt
18 Medlemsmöte kl 19.00 i klubbhuset

December 
03 Veteranernas julbord
08 SM09/13 m jultallrik
12 Lucia-PUB
16 Expedition 19-20
31 Vaktlistan - Klubbhuset

För eventuella ändringar och uppdateringar av kalendariet 
se USS´hemsida. www.u-s-s.se

KALENDARIET
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USS-veteraner
Snart är det jul igen!

Torsdag den 3 december
står vårt stora julbord dukat igen.

Boka redan nu
och kom till en trevlig kväll

i vårt klubbhus.

Anmälan till:

Rolf: 018-71 33 91

Allan: 018-30 93 189



<->
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Lövängsvägen 39, 756 55  Uppsala. Tel. 018-32 42 08  Fax 018-32 42 30
www.almatrading.se    E-post: info@almatrading.se

Konferens & Festvåning
Välkomna till en unik miljö

Medlemsmötet
Vid mötet kommer följande behandlas:
Fastställande av preliminära avgifter för 2010
Information om budget för 2010
Utdelning av utmärkelser och vandringspriser

Vid mötet lämnas också aktuell information och tas upp eventuella övriga frågor

Efter mötet får vi lyssna på Jan Simonsson som berättar om AIS; Automatic Identi-
fication System, som är ett navigationssystem där man i detalj kan följa omgivande
fartygstrafik.

Klubbverket bjuder som vanligt på fika

Välkommen
Styrelsen



KLUBBMÄSTERIET
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Klubbmästeriet���� ����

USS´s LUCIA-PUB

LÖRDAGEN  12 DEC

I klubbhuset. Start 18.00

Smakrik och omfattande 
Lucia-buffé som alltid

Välkomna!

Klubbmästeriet

Cina och Julle

LUCIA Målning av Carl Larsson



MELEMSMÖTET
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Mötet inleddes 18.00 med information till de
ca 15 nya medlemmar som hörsammat den sär-
skilda inbjudan. Ordf Lasse Söderström in-
ledde med en kort information och presente-
rade sig och övriga styrelsen.

Ansvariga för de olika verksamhetsområdena
informerade om sina områden.

Några exempel:
Kassör Bo Anjou informerade om avgifter och
om att man på expeditionen på onsdagar kan få
svar på sina frågor samt köpa nyckel och få
klubbvimpel.

Alla medlemmar med hamn- eller varvsplats
måste utföra aktivitetsarbete om 8 timmar.
Skriv upp er för arbete i aktivitetspärmen. 

Hamnchef Jan Olsson berättade om hamng-
ruppen där medlemmarna ansvarar för var sin
brygga. Kratta för att ta bort näckrosor och
vass finns att låna. Alla sköter sin plats.

Intendent Jan Lundmark berättade om sop-
sorteringen som införs i hamnen och om att
medlemmar kan få hyra klubbhuset.

Klintenchef Rune Larsson berättade om vår
fina klubbholme och de evenemang som äger
rum där, t ex på midsommar .

Ungdomsansvarig Ulf Hedlund berättade
om klubbens ungdomsverksamhet med opti-
mistjollar och våra 606:or samt om lägerverk-
samheten.

Sedvanligt ordinarie medlemsmöte med sam-
manlagt ca 25 medlemmar närvarande började
kl 19.30.

Från mötet kan följande nämnas:
Klubben har inte fått någon mer information

om planerna för Skarholmsområdet från kom-
munen ännu. Sjömacken måste vara borta se-
nast 15 maj annars blir det vite. USS har an-
sökt om sänkning av fartbegränsningen från 5
knop till 3 knop och införande av ankringsför-
bud i viken.

Ekonomin, vi håller budgeten och har inte
råkat ut för några oförutsedda utgifter i år.

Ordningsreglerna finns nu på hemsidan.

Ordf Lasse Söderström informerade. 
Till vänster noterade v sekr Nils Iggström.

Referat från Medlemsmötet 13 maj 2009



MEDLEMSMÖTET
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Ingemar Nilsson som inte kunde närvara på
årsmötet avtackades för sina 33 år som vakt-
chef.

Efter en kaffepaus berättade Rolf Hagman om
charterseglingar i Medelhavet och visade bil-
der från en segeltur i Kroatien.

Rolf avtackades slutligen med blomma och en
stor applåd.

Refererade gjorde Nils Iggström.

Nya medlemmar.

Rolf Hagman berättade om charterseglingar i Medel-
havet

Ingemar Nilsson avtackades för sina 33 år som 
vaktchef.



USFS
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I korthet går direktiven ut på att alla staket ska
bort så att allmänheten får tillträde till klubbar-
nas områden och bryggor samt att planområdet
delas i två planer. En plan ska omfatta området
kring Restaurang Skarholmen och en planerad
marina rakt utanför restaurangen.

Den andra plandelen omfattar båtklubbarna och
den planerade nya bebyggelsen. I samband med
tjänstemännens presentation av de nya direkti-
ven har representanter för klubbarna och USFS
protesterat kraftfullt mot framför allt ”staketdi-
rektivet”. 

USFS kallade berörda klubbar till en strategisk
diskussion före sommaren för det fortsatta sam-
arbetet. Detta resulterade bland annat i att
USFS inbjuder förtroendevalda i Byggnads-
nämnden, Fastighetsnämnden, Fritids- och na-
turvårdsnämnden samt kommunalrådet med an-
svar för kommunens sjöfartsfrågor till en
fältvandring i området.

Syftet med fältvandringen är att ge en breddad
bild av klubbarnas verksamhet och skapa förstå-
else för klubbarnas behov och utvecklingsöns-
kemål inför framtiden. 

Fältvandringen planeras så att utöver generell
inledande information får respektive klubb till-
fälle att presentera sig och argumentera för sina
specifika ståndpunkter och efter vandringen
görs en sammanfattande avslutning.

Det är nu USFS förhoppning att kunna hålla
ihop klubbarna så att våra argument blir kraft-
fulla och därigenom kunna påverka till en lös-
ning som gagnar båtlivets intressen och som
också kan gagna uppsalabornas fritidsintressen.

Lars H Ericsson
Leif Åhman

USFS Ordförande
USFS Sekreterare

USFS INFORMERAR OM PLANERNA 
VID SKARHOLMEN

Under ganska lång tid har Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskom-
mitté (USFS) och representanter för klubbarna diskuterat med tjänste-
män från Uppsala kommun om olika lösningar i samband med planlägg-
ningen av Skarholmenområdet. Tjänstemännens redovisning till
förtroendevalda i Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden har inte
vunnit gillande utan de har fått nya direktiv.



MIDSOMMAR
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Midsommarfirande på Klinten

Det traditionella midsommarfirandet på Klin-
ten genomfördes med alla ingredienser som ti-
digare år förutom skattjakten som inte blev av.
Detta på grund av att det inte var några småbarn
med i år. Men visst saknade vi alla Inkan med sin
speciella utstyrsel.

Det var överhuvudtaget få båtar som tagit sig ut
till Klinten, ca fjorton stycken, men vi som var
där hade trevligt.

Klockan 10.00 var det sedvanliga prydandet av
Majstången, som dessutom blev mindre i år och
även flyttades ner till gräsmattan vid bryggan.

Detta för att det var fuktigt i gräset på ängen ne-
danför stugan men även för att vi var så få män-
niskor så vi fick plats ändå.

Sill-lunchen med alla tillbehör intogs på gräs-
mattan vid bryggan under det nya tältet som
satts upp. Stämningen höjdes något och vid 15-
tiden var det dags för jordgubbstårta och kaffe.

Middagen avnjöts även den gemensamt och alla
trivdes i det kalla men trots allt vackra vädret.

Mari-Ann Pettersson

Stundtals gick solen i moln, men flaggspelen vittnar om feststämningen.



<->
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Vissa” hade problem med att få upp sitt sittbrunnskapell, här
glatt påhejad av Kina Larsson och Allan Pettersson

Mot kvällningen, alla verkar nöjda och harmoniska

Midsommar stången blev mycket vacker och för-
höjde stämningen



MIDSOMMAR
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Titta i aktivitetspärmen och
sätt upp er på de arbeten
som finns utlagda.

Klintenchefen Rune Larsson och vice Klubbmästaren Kina Larsson hade ordnat med klurigheter för att syssel-
sätta oss

En härlig sommarbild med en vacker tårta.
Lägg märke till den lilla majstången



...
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USS arrangerar utbildning i samarbete med Medborgarskolan
Anmälan Till Bo Anjou via 

mail bo.anjou@telia.com eller
telefon 018-42 50 56 
0730-22 50 56.

Medborgarskolan har ett mycket digert kursprogram som man kan hitta
på nätet under adress www.medborgarskolan.se. Om tillräckligt många är in-
tresserade av någon kurs kan vi i samarbete med Medborgarskolan för-
söka arrangera sådan hos USS under våren. Meddela gärna önskemål till
Leif Engqvist på adress leif.engqvist@telia.com , Nils Iggström på adress
nils.iggstrom@compaqnet.se eller till Bo Anjou på ovan angivna adress. För-
slag kan också skickas till adress sekr@uss.c.se.

Sekreteraren

Utbildningsverksamhet vid USS
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KM

USS´s klubbmästerskap var i år ett så kallat
öppet KM. Det innebär att även andra än klubb-
medlemmar är välkomna.  Inbjudan hade gått ut
på SSF´s hemsida och på Neppar- och  606-för-
bundets hemsida. Det resulterade i att en 606:a
från Ekerö BK kom till Ekoln denna sista lör-
dag i augusti. Och från vår grannklubb ESK del-
tog två Neppare, en IF och en 606-besättning
som lånade en av våra klubbåtar. 

Totalt var 12 båtar anmälda och 11 kom till start.
Tävlingen avgjordes i bäst av två seglingar där
andra seglingen var utslagsgivande vid lika ställ-
ning. Neppare utgjorde en klass med 4 deltagare
och 606 en klass med 6 båtar anmälda. Sam-
manlagt beräknades också en LYS-klass där även
en IF och den snabba ”X-kryssaren” 50 KK i trä

från början av förra seklet deltog. 

Den vackra och varma hösten 2009 hade precis
börjat, solen sken och vinden var god (5-7 m/s).
Redan i den första seglingen visade kustkryssa-
ren med sina 50 kvm segel vilken båt som seglar
snabbast, sina nästan 100 år till trots. Ca 3 mi-
nuter före andra båt skar Sven Matton med be-
sättning mållinjen. 

Neppare SWE 272 med Staffan Eklund vid rod-
ret gled in som klar 2:a. Först bland 606orna var
Mikael Gelin i SWE 909, följd av Anna Bertze.
Simon Dismo från Ekerö BK placerade sig som
trea. Efter LYS-beräkningen förflyttades emel-
lertid kustkryssaren ner till en 6:e placering, 4
korrigerade minuter efter segraren Staffan Ek-
lund.

KM 2009
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KM

I den andra seglingen skar Sven Matton med be-
sättning mållinjen med sin eleganta kryssare
nästan 5 minuter före nästa båt som var 606an
SWE 909 med Micke Gelin vid rodret. Men
skulle det räcka i LYS-tävlingen?  Nej. 1,15 i
LYS är tungt jämfört med Nepparens 1,00 och
606:ans 1,03. 

Det visade sig att även Micke, Anna Bertze,
Simon Dismo och Hampus Nilsson i sina 606or
fick ge sig för 6:e båt över linjen, Staffan Eklund
i sin Neppare SWE 272.  Staffan tog alltså hem
även andra seglingen i både sin klass och i LYS.
I LYS-klassen hade han 5 sekunder tillgodo på
tvåan Micke Gelin. Sven Matton placerade sig
på 4:e plats, 55 sekunder efter vinnaren när tiden
korrigerats. 

I 606-klassen fanns dramatiken under de två för-
sta varven av kryss-länsbanan. Ungdomarna i
SWE 430 med Anna Bertze som rorsman ledde
länge och eftersom de kom tvåa i första seg-
lingen skulle de kunna ta hem KM-trofén om de
kunde hålla ledningen in i mål. Men på sista var-
vet visade USS´s mest framgångsrika 606-seg-
lare i år var skåpet skulle stå och Micke Gelin,
för dagen med gasten Micke Bertze, gick om
och vann.

För resultat i LYS-klassen där sekunderna var
dyrbara, se tabellen

Resultat KM 2009
LYS

(Placering)  Korr tid, min
Plac Typ Segel nr Rorsman Segling 1 Segling 2
1 Neppare SWE 272 Staffan Eklund, USS (1) 52:50 (1) 53:18
2 606 SWE 909 Mikael Gelin, USS (2) 55:39 (2) 53:23
3 606 SWE 430 Anna Bertze, USS (3) 55:54 (3) 52:06
4 606 SWE 869 Simon Dismo, Ekerö BK (4) 56:05 (5) 54:38
5 50KK X Sven Matton, USS (6) 56:59 (4) 54:13
6 606 SWE 808 Hampus Nilsson, USS (5) 56:49 (6) 54:48
7 Neppare SWE 246 Daniel Skaborn, ESK (7) 57:13 (8) 54:58
8 IF SWE 856 Ragnar Jalakas, ESK (8) 59:02 (9) 55:23
9 606 SWE 346 Markus Lundmark, ESK (9) 60:50 (10)57:59 
10 Neppare SWE 39 Kjell Gustafsson, ESK DNF (7) 54:56
11 Neppare SWE 249 Christer Olsson, USS DNS DNS
12 606 SWE 556 Per-Bertil Eklund, USS DNF DNS

Resultatet i Neppar respektive 606 klassen framgår av den ordning de står i i tabellen 



Vi ställer upp
i allaväder.

Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen
får du kostnadsfri assistans och bogsering –
även när det är kav lugnt! Anmäl dig på
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller sätt
in 550:– på pg 900 500–0.



Lokaler i Uppsala

Att starbåtarna inte skulle komma var klart sedan långt
tidigare då de i år har ett väldigt digert program bl.a.
med VM i Varberg. Men var har alla IF-båtar som i ti-
digare år så flitigt kappseglade på Ekoln tagit vägen? 
Lördagen bjöd på ett mycket vindfattigt väder och först
på eftermiddagen lyckades det seglingsledningen trots
svåra förhållanden att genomföra en segling.
Söndagen däremot bjöd på en fin bris från NV på ca 5
till 7 m/s som stod hela dagen. Tre seglingar genom-
fördes och därmed var regattan i hamn. 
Suverän segrare i 606 klassen blev Conny Kjellberg och
Olle Jarstad USS. De var etta i samtliga fyra seglingar
och visade var skåpet skall stå i den så heta 606 klassen. 
Etta i Nepparklassen blev Per-Arne Larsson och Mi-
kael Sääf ESK och därmed även vinnare av Nepparpo-
kalen. 
Johan Wijk från Sandviken segrade i Finnjolleklassen.
Fullständiga resultat finns på USS hemsida www.U-S-
S.se. 
Det kan kanske nämnas att det regnade. Det fullkom-
ligt öste ner  hela helgen från fredag eftermiddag till
sen söndagskväll så hela regattan blev en mycket blöt
föreställning.  Nytt för i år var att banan avslutades med
kryssmålgång, något som jag tror att alla kappseglare
uppskattar. Kryssmålgång kräver mer resurser av ar-
rangören och jag hoppas att vi för kommande år har de
möjligheter som krävs för att genomföra detta.

PBE

USS Regattan/
Forsbergs Minne

Lördag och söndag den 13-14:e juni genom-
förde USS sin tradionella regatta Forsbergs
Minne i år med Nepparokalen. Totalt 44 båtar
kom till start. 20 606:or, 13 Neppare samt 11
Finnjollar.
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VARVET

Varvet 
Hösten 2009

USSs varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 båtar. Där finns tillgång till mil-
jöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacit på 5 ton, el och vatten. För var-
vet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Uppställda båtar skall vara försäkrade till
fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.

OBS
Elföreskrifterna kräver låsta elskåp.Behöver Du el i större omfattning under vintern.
Kontakta varvschefen för ett avtal om el.
Båtägare bör själva lämna sina uttjänta batterier till återvinningsstation.
Vid svetsningsarbeten på varvet gäller reglerna för HETA ARBETEN. 
Svetsningsarbete måste alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsättande.
Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta med namn och telefonnummer. Spri-
dare på masterna skall vara avmonterade.

Hälsningar från Varvsgruppen

PS! Glöm inte att hälsa på varvet
och båten under uppställningspe-
rioden för att se över täckningar
och vaggor.

PS! Kallelse till aktivitetsarbete
kommer att ske via e-post.

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet
•Varvsgruppen kommer att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsanord-
ningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren kontaktas för åtgärd. Alla upp-
ställningsanordningar måste vara märkta med namn och aktuellt telefonnummer. Ej
märkta uppställningsanordningar debiteras 300 kr för uppmärkning.
•I miljöstationen finns fat som skall användas för olja och glykol. •I båtarna får under varvspe-

rioden ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar
med bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lät-
tantändliga vätskor. Tänk på brandfaran.
Används värmefläkt i båten skall den vara be-
vakad vid användning och får inte lämnas på-
slagen över natten. Tänk återigen på
brandfaran!

Kvartersbasar
Varvschef 
allan.pettersson@bredband.net
Allan Pettersson Kvarter 1 30 93 18
Vice varvschef
Thomas Wärngren Kvarter 2 32 62 39
Jan Pettersson Kvarter 3 50 44 07
Magnus Jansson Kvarter 4 40 20 78
Peter Högström Kvarter 5 32 47 91
Abel ”Belo” Soto Kvarter 6 50 21 05
Stanley Mahan Kvarter 7 42 59 06
Tomas Candert Kvarter 8 32 02 64

Ansvarig miljöstation
Jan Örberg  38 02 35
Elektriker
Vakant
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Uppsägning av hamn- och varvsplats
Betalning av hamnavgift 

Adressändring och ändring av båtuppgifter 

Om Du inte skall använda Din hamnplats under säsongen eller del av säsongen,  meddela USS
snarast (det finns medlemmar som ej fått hamnplatser till sina båtar).
Ordinarie aviseringar:

Medlemsavgifter och hamnavgifter betalas senast den 31/1  
Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5 

Fördröjning av betalningen medför att fördelning av hamn- och varvsplatserna blir försenade.

Adressändring och båtbyte skall anmälas till USS. Utskickade brev, som kommer i retur, kan
medföra att Du mister medlemskap, hamnplats och varvsplats.

Se även vår USS hemsida ”www.uss.c.se” 

����

Uppsägningsdatum och avgifter 
Hamnplats sägs upp senast den 1 januari. 

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.

Medlem som ej utnyttjar sin hamnplats under säsongen skall meddela detta så att hamnplatsen
kan hyras ut i 2:a hand. Den som ej har utnyttjat sin hamnplats kan få betala 1 extra hamnavgift.

(Detta är för att så många medlemmar som möjligt skall erhålla hamnplats).
Om uppsägningarna sker senare kommer extra avgifter att debiteras.

Avgifter vid sen uppsägning och vid ej betald avgift i rätt tid.
Ej betald hamn- eller varvsavgift i rätt tid. 200 kr
Sen uppsägning  av hamnplats t.o.m. 31 mars 200 kr
Uppsägning av hamnplats, 1 april – 15 juni 1/2  hamnavg. återbetalas
Tom hamnplats, som kan hyras ut i 2:a hand före 15 juni 1/2  hamnavg. återbetalas
Uppsägning av hamnplats  efter 15 juni Ingen avg. återbetalas
Uppsägning av varvsplats efter 15 augusti Ingen avg. återbetalas

Avgifterna debiteras vid påminnelse eller vid nästa aviseringstillfälle . 
Styrelsen

Meddela om ni har bytt båt det senaste året för planeringens skull. Skall ni inte ha plats hela året
utan vill hyra ut i 2:a hand? Meddela då Janne (v. hamnchef) Tel 0736-29 12 96, 018-69 55 16
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Ansökan om hamn- och varvsplats
För att stå i kö för hamn- och varvsplats måste man vara medlem i USS. 

Hamnplatser fördelas under feb - mars och varvsplatser aug - sep

Hamnkö (senast 31/1) 
Byte av hamnplats (senast 31/1) Platsnr: .............  

Ange skäl: _____________________________________
Varvskö (senast 15/8) Har flyttbar vagn

Båt: Fabrikat____________________ Båtens namn________________________
Båttyp: Segelbåt   Motorseglare   Segeljolle   Motorbåt   Roddbåt(motor) 

SegelNr: __________________ VHF Signal: ___________________
Skrov: Plast Trä Metall Betong 

Längd: __________  Bredd:__________  Djup: __________

Färg: ___________ Vikt: __________

Försäkringsbolag: ____________________  Försäkringsnr: ____________________
OBS! Båt som har hamn- eller varvsplats måste ha gällande för-

säkringar enl. stadgarna

Uppsägning 
av varvs- resp. hamnplats samt eventuellt medlemskap

Jag säger härmed upp:
Hamnplats nr:____________________
Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.
T.o.m. 31/3: hamnavgift -200 kr åter. 1/4 - 15/6: 1/2 hamnavg. åter om 
platsen kan hyras ut. Efter 15/6: ingen avgift återbetalas.
Varvsplats kvarter nr:____________________
Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift
Medlemskap  (avgift återbetalas ej)  Klubbnycklar bifogas:__________st

Namn: ____________________________ Tel bost:__________________________

Adress: ____________________________ Postadr:__________________________

E-post: ______________________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift

Pg.nr:___________________  Bank: Clearnr.__________ Nr______________________

Datum:_________________Underskrift:_____________________________________

����



ANSLAGSTAVLAN
Manusstopp 6 november

Har du några tips på eller önskemål om föredragshållare på medlemsmötena?
Mejla Bo Anjou – bo.anjou@telia.com

Båtar för utlåning
20st båtar till ditt förfogande. En medlemsförmån! Visste du det?

USS klubbhus 
Som medlem i USS har Du möjlighet att hyra 

vårt fina klubbhus för egen privat fest 
1 okt - 30 april. 

Det kostar 1200 kr per tillfälle. 
Om Du är intresserad kontakta  
Helen Carlson 018-320 320; 0706-012222
Eva Rang 018-300 185; 0734-308184

e-manusadress: thomas.sutt@comhem.se  Post-manusadress: T Sütt, Östra Ågatan 11, 753 22  Uppsala

Hej, jag tvättar, impregnerar och lagar båtkapell,
även tvätt av mattor, dynor, gardiner, mm. Vill gärna
annonsera i er medlemstidning. Har haft mitt före-
tag sedan 1987 och har jobbat med båtkapell, hus-
vagnsförtält och markistvätt sedan 3 år. Vänligen
sänd uppgifter eller ring mig på  0708 261806.

Med vänlig hälsning
Matt&Möbeltvätt
Anders Östling

Kära läsare
Så har det då hänt att tidningen inte har kommit ut före upptagningen. Man kan
lätt påstå att jag varit under påverkan, kanske rent av svininfluenser. Faktum är att
jag legat i två omgångar av hög feber, en svårartad huvudvärk och lätt lunginflam-
mation. Som tur är blir man ju bättre, om man inte stryker med, vilket jag uppen-
barligen inte gjort. Nästa ”dead line” är redan den 6 november och jag ser fram
emot att få mycket material till julnummret!

Jag önskar er alla god hälsa
Red



FÖRENINGSBREV

B
SVERIGE

PORTO BETALT

RETUR TILL: 
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP
SKARHOLMEN, 756 53 UPPSALA

Östra Ågatan 95
tel. 018 - 10 19 33
fax 018 - 69 44 54

En välsorterad fackhandel!

Öppettider
Mån–Fre 10.00–18.00
Lör (sep-mars)10.00–14.00

För aktuella erbjudanden: www.tbsjosport.se 

Känsla för sjöliv – TB Sjösport

Stängt på höstlovet 25/10-1/11

Välkommen 

För aktuella erbjudanden

www.tbsjosport.se

HÖSTREA
på massor av varor- block, flytvästar, kläder,

båtkuddar, lampor, kyla, kikare, färg mm
Utförsäljning av utgående och demoex av

GPS, VHF och ekolod från Garmin, Hummin-
bird, ICOM och Raymarine.

Kom in och beställ täckställningar, vaggor
och båtbockar hos oss och handla ur vårt

breda sortiment av presenningar
-till bra priser!

Vill du få information och erbjudanden från oss
-lämna din mailadress i kassan


