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KAPTEN HAR ORDET

Bå t s ä s o n g e n
har närmat sig
sitt slut, men
sannolikt har

alla båtägare haft en
fantastisk båtsommar
med tanke på det fina
vädret som varit.
Upptagningen har
också sin tjusning
med gemenskap på varvet och socialt
umgänge. Vi får tänka framåt och på den
till våren kommande sjösättningen så
orkar vi säkert med vintern.
Den 6 juni gick USFS:s eskader uppför Fy-
risån. Båtar från klubbarna runt Skarhol-
men fanns med och det var imponerande
med den flotta av båtar som kom upp till
Stadsparken. Politiker och en del kommun-
ansvariga tjänstmän följde med på båtarna
och vi fick möjlighet att på ett nära sätt in-
formera och få förståelse för de frågor som
rör båtlivet. Jag vill framföra en eloge till
alla USS:are som ställde upp på eskadern
Plangruppen
USS plangrupp har efter sommaren åter-
upptagit arbetet med detaljplanen ”Skar-
holmens udde” som ju ligger närmast i tid.
En del har hänt i detta. Enligt välinforme-
rade källor så kommer Restaurang Flustret
att från någon gång i höst ta över Restau-
rang Skarholmen. Vad de nya ägarna kom-
mer att ha för planer inför framtiden avse-
ende hotell och Marina kan vi i dagsläget
inte säga säkert. Vår förhoppning är att de
nya ägarna skrinlägger dessa planer. Vi får
se vad som händer. USS har tecknat ett avtal
med företaget som äger M/S Linnea om att
dessa får lägga till vid ångbåtsbryggan.
Detta företag ligger under Restaurang Flu-
stret och jag fick ett litet intryck av att några
planer på Marina eller hotell inte fanns. Jag
vill dock vänta med besked om detta fram
till att vi träffat representanter för Restau-

rang Flustret. Vi kan ju
alltid hoppas på det
bästa ur ett USS-per-
spektiv. Gruppen arbe-
tar vidare med detalj-
planen och framtida
varvsfrågor. Vi har kun-
nat konstatera att vårt
arbete inte varit förgä-
ves och det märks att

våra politiker tagit till sig av våra synpunk-
ter. 
Avloppet som går ut i USS:s hamn
Kontakter har tagits med Miljödomstolen
och ärendet är där klart för behandling.
Tiden för handläggning är i allmänhet ett
år och eventuellt kan ett påskyndande ske
med anledning av en närstående försäljning
av restaurangen. Även där får vi se vad som
sker i framtiden.
Insändare i UNT
Insändaren som gjordes avseende bryg-
gorna vid USS och kommunens brygga vid
UKF/Lyssnaängsbadet tog verkligen skruv.
10 dagar efter insändaren var kommunens
bryggrester borta och idag är man i färd
med att anlägga en ny brygga som i en
framtid kan innebära att USS:s inte längre
behöver ansvara för ”ångbåtstrafiken” på
Ekoln och att att turbåtarna kan hänvisas till
kommunens brygga. Ett tack till Er som
gjort insändare till UNT avseende båtfrå-
gor i kommunen. Det har plangruppens ar-
bete märkts att politiker och kommunens
tjänstmän tar till sig och får större förståelse
för båtfrågor.
Kappsegling
Först vill jag gratulera Pontus Rosberg med
besättning som vid SM för IF-båtar i Möns-
terås tog en bronsmedalj. Conny Kjellberg
och Olle Jarstad kom på en hedrande 4:e
plats vid Finska mästerskapen för 606. Vid
Svenska mästerskapen för 606 kom Mikael
Gelin och Charlotte Bornudd på en 8:e
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plats. Vid SM för Neptunkryssare kom de
bästa USS:arna, Fredrik Mattsson och Staf-
fan Eklund på 10 respektive 11:e plats. Det
kan nämnas att i år var det betydligt fler
båtar som representerade USS vid Svenska
Mästerskap än det var förra året. Detta är
en trend som vi gärna ser att den fortsätter.
En seglare som också haft framgångar
under sommaren är Janne Pettersson med
sin ”Rio” (SK 55 byggd 1914 som Janne
under fler år rustat och lagt ner mycket ar-
bete på). Det blev en 2:a plats bland 43 star-
tande vid ett stort ”Meeting” för träbåtar i
Trosa. Att han dessutom vann sin klass i
årets ”Nämndö runt” är ytterliggare en
merit.

Medlemsmötet i November
Jag hoppas att så många som möjligt kom-
mer till medlemsmötet den 17 november.
Preliminära hamn- och medlemsavgifter
inför 2011skall bestämmas. Utdelning av
vandringspriser kommer att ske och infor-
mation från Plangruppen kommer lämnas.
Förhoppningsvis så har också vår klubb-
mästare Anders Juhlin kunnat få fram
någon intressant föredragshållare.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström
Ordförande.
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Medlemsmöte
Onsdag 17 november

Kl 19.00

Vid mötet Behandlas följande:

• Fastställande av preliminära avgifter för2011
• Information om budget för 2011
• Utdelning av utmärkelser och vandringspokaler

Vi hoppas även att vi kan bjuda in en intressant föredragshållare

Klubbverket bjuder som vanligt på fika

Välkommen
Styrelsen

1900



Kalendarium 2010
Datum för aktivitetsarbeten finns i pärmen i klubbhuset 

där Du kan anteckna Dig.
September

13 Styrelsemöte 2010 nr 8
14 Kvällssegling USS
14 Vagnar från ESK
15 Expedition 19-20
15 Upptagning kvarter 8, kl 15-19
16 Upptagning kvarter 8, kl 15-19
18 Utställning vaggor mm 10.00
19 Höstcupen ESK
22 Expedition 19-20
25 Upptagning kvarter 6-7
26 Upptagning kvarter 5
29 Expedition 19-20

Oktober
01 Upptagning kvarter 1-3
02 Upptagning kvarter 4
06 Expedition 19-20
12 Styrelsemöte 2010 nr 09
15-16 Planeringsmöte/Styrelsemöte 2010 nr 10
18-20 Golvvård

November
02 Styrelsemöte 2010 nr 11
05 Manusstopp
10 Expedition 19-20
17 Medlemsmöte

December
01 Veteranernas Julbord
04 Funktionärernas Julbord
07 Styrelsemöte 2010 nr 12
11 Lucia PUB
15 Expedition 19-20

KALENDARIET
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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
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LUCIAPUB
Lördag 11 dec

klockan 18
i USS´s klubbhus.

Rikligt med mat och dryck
som vanligt.

Underhållning av lokala för-
mågor.

Välkomna!
Cina och Julle



Obligatorisk närvaro utställning av vaggor 18 September Kl. 10.oo

Sjösättning
Kvarter  5-6-7 25-26 sept
Kvarter  1-2-3-4 2-3 okt
Kvarter 8 15-16 sept –kl 15-19

I sedvanlig ordning kommer, ca 2 veckor före, listor med närvarotider för upp-
tagning anslås på anslagstavlorna i hamnen och på varvet.
Kran är beställd, men viss reservation göres för datumändringar vi ej kan råda
över beroende på tillgänglighet av kran.

Varvsgruppen kommer
att genomföra en be-
siktning av samtliga
uppställningsanord-
ningar och där dessa
befinns vara dåliga,
kommer ägaren kon-
taktas för åtgärd.

Alla uppställningsan-
ordningar måste vara
märkta med namn och
aktuellt telefonnum-
mer.

Ej märkta uppställ-
ningsanordningar de-
biteras 300 kr för upp-
märkning.
Har Du frågor, kon-
takta Din kvartersbas.

Kvartersbasar: sid 27

USS
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Upptagning 2010
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MÖTET INLEDDES 18.00 med information till
de drygt 15 nya medlemmar som hörsam-
mat den särskilda inbjudan. Ordf Lasse
Söderström inledde med en kort informa-
tion och presenterade sig och övriga sty-
relsen.

SEDAN FICK DE närvarande titta på bildspelet
om USS med kommentarer från Lasse.
Ansvariga för de olika verksamhetsområ-
dena informerade om sina områden.
Några exempel:
Kassör Bo Anjou informerade om de olika
avgifterna och när de ska vara betalda.
Till Bosse ska man meddela adressänd-
ringar mm.

ALLA MEDLEMMAR med hamn- eller varvsplats
måste utföra aktivitetsarbete om 8 timmar.

Skriv upp er för arbete i aktivitetspärmen. 

HAMNCHEF Jan Olsson berättade om
hamngruppen där medlemmarna ansvarar
för var sin brygga. Alla som har hamnplats
måste genomföra en vaktnatt varje år.

INTENDENT Jan Lundmark berättade om
sopsorteringen i hamnen som måste skötas
för att den inte ska tas bort.

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
optimistjollar och våra 606:or samt om lä-
gerverksamheten.

Referat från

Medlemsmötet 
19 maj 2010
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Titta i aktivitetspärmen och
sätt upp er på de arbeten
som finns utlagda.

SEDVANLIGT ordinarie medlemsmöte med
sammanlagt ca 55 medlemmar närvarande
började kl 19.30.

Från mötet kan följande nämnas:
ORDFÖRANDE Lasse Söderström informe-
rade om plangruppens arbete med varvs-
området och Skarholmens udde.
Vi fick höra att bojsänkena, som hörde till
sjömacken, nu är borttagna från hamnin-
loppet och att historien med sjömacken i
och med det är avslutad.
Kommunen har föreslagit att stängslen
runt hamnen skulle tas bort men nu ver-
kar man ha ändrat sig på den punkten.
USS har yttrat sig om kommunens över-

siktsplan och då framför allt om varvsom-
rådet som vi också begärt att få längre
kontrakt på än dagens ettåriga kontrakt.
Den planerade stadseskadern den 5 juni
kanske kan få politikerna mer kunniga om
förutsättningarna gör sjösporten.

EFTER EN KAFFEPAUS berättade Claes Torn-
berg om hur man förbereder en långseg-
ling över Atlanten.
Claes och Jaja genomförde under 2007-
2008 en långsegling till Västindien och
tillbaka igen. Mer om den seglatsen kan
man läsa på www.huldasailing.com.
Nu förbereder man en ny långsegling, den
här gången till Brasilien. Den seglatsen



kan man följa på www.septimasailing.se .
Claes berättade att det varje år går det
mellan 1000 och 2000 långfärdsbåtar  över
Atlanten.
Den förra seglatsen gjordes i en OE32:a
som är en mycket sjövärdig båt. Båten var
utrustad med vindroder och man var
mycket sparsamma med färskvattnet för
att det skulle räcka hela överresan.
Den här gången seglar man i en betydligt
större HR 382:a utrustad med, autopilot,
stora vattentankar och även en waterma-
ker som gör färskvatten av havsvatten.
Av allt som Claes berättade för de cirka 40
intresserade åhörarna kan nämnas:
Preventergaj, för att undvika ofrivilliga
gippar, är nödvändigt.
Soltak, bimini, är bra när man kommer
ner i soliga områden.
Väderinformation tar man emot i form av
Grib-filer och det via kortvågsradio eller
satellittelefon.
På det sättet får
man bra vind-
prognoser.
I Europa kan
man använda
Navtex och i
kustnära områ-
den VHF.
För att generera
el använder man
solceller, släpge-
nerator och
vindgenerator.
För ankring be-
höver man 60
meter 8 mm kät-
ting, elektriskt
ankarspel och ett
ankarsegel, som

är väldigt litet segel som fästs mot akter-
staget och som gör att båten ligger mer
still vid svajankring.
Vaktpassen delar man upp så man får 3-
timmars pass på natten och 6-timmars på
dagen.
Vila gör man i en sjökoj.
För nödsituationer har man en livflotte,
EPIRB + PLB (nödsändare) och en ”grab-
bag” med det nödvändigaste.
Nödanrop kan man göra via VHF, till
båtar i närheten, kortvågsradio och satte-
littelefon.

Claes  avtackades slutligen med blomma
och en stor applåd.

Refererade gjorde Nils Iggström.

USS
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För mer info om uss se:  www.uss.nu



Det traditionella midsommarfirandet

på Klinten genomfördes med som

vanligt, men nytt för i år var att Sjö-

rövar-Jenny kom och hälsade på de

få småbarn som var där. Men visst

saknade vi alla Inkan även i år.

Det var många som hittat ut till

klubbholmen i det vackra vädret,

cirka 30 båtar med besättning.

Många fick plats på den nya bryggan

som några klubbmedlemmar så fint

iordningställt dagen till ära. De hade

jobbat hårt varje helg för att bryggan

skulle bli klar till midsommar. En

eloge till alla som var med och bi-

drog till det.

Klockan 10.00 var det sedvanliga

prydandet av Majstången, den blev

vacker tack vara alla som hjälptes åt

att klä den i midsommarskrud.

Många smyckade sina båtar med his-

sade flaggspel och stämningen för-

USS
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Midsommarfirande på Klinten

Ingen midsommar utan Majstång

>>
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Sill-lunchen var lyckad som synes!

Sjörövar-Jenny gästade holmen till barnens förtjusning!
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Ja, det var inte många sjörövare som kommit, men de som var där var fina

Vinnaren av sjörövartävlingen Linus fick först välja pris >>
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höjdes ännu ett

snäpp.

Sill-lunchen med

alla tillbehör in-

togs på gräsmattan

vid bryggan under

tältet och på bryg-

gan. Stämningen

höjdes något och

vid 15-tiden var

det dags för jord-

gubbstårta, kaffe och dragspel.

Middagen avnjöts även den gemen-

samt och alla trivdes förträffligt i det

vackra vädret. Fler båtar hade hittat

ut och vi var ett hundratal glada

människor som skålade och sjöng

natten lång.

Midsommarda-

gen avlöpte till en

början som van-

ligt men efter ett

tag vaknade alla

gubbar och gum-

mor till i båtarna.

Detta resulterade

i att det efter

många års vila

blåstes liv i seg-

lingstävlingen ”Gubb och Gumm”.

Sju gubbar och 3 gummor ställde

upp till allas förtjusning med varie-

rande resultat.

En mycket lyckad midsommarhelg

var till ända.
Mari-Ann Larsson

Jordgubbar och tårta, mums!

Majstången reses av Klintens starka män
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Information om sophanteringen i hamnen

SS har sedan säsongen 2009 tillämpat käll-
sortering av sopor i hamnen.

Anledningen till beslutet att övergå till
källsortering, från tidigare container, var
en dom ”Föreskrifter om avfallshantering”
som kommunen utfärdat.

Dessa föreskrifter tvingade klubben att
teckna avtal avseende sortering och hämt-
ning av sopor enligt fast schema alterna-
tivt efter avrop.

Vi som är ansvariga för denna del av
medlemsservicen inom klubben betrak-
tade sommaren 2009 som ett inkörningsår
men har 2010 tvingats att konstatera att
det fortfarande finns medlemmar som inte
tar sitt ansvar och följer de regler som
finns.

Skärpning!!
Sopkärlen är avsedda för hushållsavfall
som uppkommer i samband med båtlivet.

På kärlen finns tydliga dekaler för vad
som får läggas i respektive kärl.

Komposterbart skall vara väl paketerat

Förpackningar skall vara ursköljda och
torra

Engångsgrillar skall tömmas från kol
innan dom lägges i plåtförpackningar 

Sopkärlen är inte avsedda för nedanstå-
ende typ av produkter:

Dessa skall lämnas på någon av kom-
munens återvinningsstationer
• Metallskrot
• Större emballage

typ kartonger frigolit etc
• Färgburkar med innehåll (Farligt avfall)
• Oljedunkar med kvarvarande oljeskvättar

(Farligt avfall)
• Blybatterier (Farligt avfall)
• Trävirke

OBS!!
Inga sopor får ställas utanför sopkärlen
Om kärlen är fulla, ta soporna med er hem! 

Med hopp om bättring! 
Jan Lundmark

Intendent

Information angående

Jollestället och stället för vindsurfingbrädor

Ställen är ej avsedda för ”evighets-

förvaring” av jollar och segelbrädor.

Ställen är endast avsedda för jollar

och segelbrädor.

Enligt § 6 i ordningsreglerna för

hamnen skall samtliga jollar och se-

gelbrädor som förvaras i ställen vara

märkta med ägarens namn och tele-

fonnummer.

Kontroll av märkning kommer att

ske efter sista upptagningshelgen.

Jollar och segelbrädor som då ej är

märkta, kommer att betraktas som de

saknar ägare och övergår i USS ägo.

(Se & 6 i ordningsregler för ham-

nen.)

Intendenterna.



Alla båttyper var representerade, t ex:
• Kanoter och roddare
• Jollar och segelkanoter
• Småseglare
• Segelbåtar och motorbåtar
• Veteranbåtar

• Även SSRS nya båt som stationeras
här i Uppsala var med och gjorde re-
klam för SSRS verksamhet.
De flesta segelbåtarna gick med stor
flaggning.
Cirka 60 båtar var med i eskadern.

USS
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Stadseskader
5 juni 2010

För att synliggöra båtsporten och båtsportens villkor i Uppsala har
en båteskader med deltagare från båtklubbarna att ta sig längs Fyri-
sån till gästhamnen och kajen i Uppsala.
Som gäster på båtana deltog politiker från Uppsala.
Kvällen avslutades med grillning på ESK.
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USS ordförande Lars -Eric Söderström och miljöpartiets Maria Gardfjell 

Här ses moderate Gunnar Hedberg (tvåa fr vänster) och USFS orförande
Lars H Erikson (längst till höger)

>>
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Lars H Erikson och Eskaderledaren Sten Larsson
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ESK



USS
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Studiebesök vid
Länsförsäkringar

USS-veteraner försöker att aktivera övriga att få ta del samt ge oss
en saklig information från olika intressanta företag i Uppsala.
Ett mycket utmärkt och bra besök var hos Länsförsäkringar.

Vi hälsades välkomna av koordinator Carin
Bergh Wihed, som på ett utmärkt sätt berät-
tade om vad Länsförsäkringar kan ge oss.

Flera av hennes kollegor inom respektive
område gav oss en mycket bra information.

samt fick svara många frågor. Ett stort tack till
dessa medarbetare.

I samband med en trevlig kväll, var även USS
ordf. Lars Söderström på plats och informe-
rade om bl a Skarholmens udde. USFS ordf.

Koordinator Carin Bergh Wihed

>>
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>>
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USS

Kollegor på
Länsförsäkringar

>>
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USS

Lars H Erikson var där och berättade om ut-
byggnaden vid Fyris samt vad som kanske
kommer att hända för båtsporten.

Efter detta inbjöd Carin Bergh Wihed oss
närvarande till en utmärkt och god förtäring
med dryck.

Ett stort tack vill jag rikta till Länsförsäk-
ringar – Carin och hennes medarbetare – för
en intressant och informativ kväll.

Lars H Erikson

Lars-Eric 
Söderström

>>



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.
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Kvartersbasar:

V.ch KV 1 Allan Pettersson   Tel: 018-30 93 18 070-602 27 40
vV.ch Thomas Wärngren, 018-32 62 39 018-68 31 14

KV 2 Kristoffer Hägg 018-53 26 28 070-53 26 28
KV 3 Jan Pettersson 018-50 44 07 070-911 93 02
KV 4 Magnus Jansson 018-40 20 78 070-565 66 30
KV 5 Peter Högström 018-32 47 91 070- 639 04 30
KV 6 Abel Soto 018-50 21 05 073-420 98 87
KV 7 Stanley Mahan 018-42 59 06 073-694 46 69
KV 8 Tomas Candert 018-32 02 64 070-578 78 84
Ansvarig Miljöstation: Jan Örberg 018-38 02 35

Varvsfakta Inför Båtsäsongen 2010-2011
Glöm inte att anteckna er för varvsarbete i aktivitetspärmen i klubbhuset.

EFTERLYSNING
Finns det en företagsjurist bland våra medlemmar som kan bistå styrelsen i
arrendefrågor för varvet är vi styrelsen tacksamma för kontakt. Hör av dig

till varvschef Allan Pettersson eller ordförande Lasse Söderström.
Hälsningar

Varvsgruppen 

>>

Ett stort tack till Länsförsäkringar
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Varvet 

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 igångsät-
tande.
Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta med namn och telefonnum-
mer. Spridare på masterna skall vara avmonterade.

Hälsningar från Varvsgruppen

Något Du som båtägare måste tänka på när Din båt står på varvet
•Varvsgruppen kommer att genomföra en besiktning av samtliga uppställnings-
anordningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren kontaktas för åt-
gärd. Alla uppställningsanordningar måste vara märkta med namn och aktuellt te-
lefonnummer. Ej märkta uppställningsanordningar debiteras 300 kr för
uppmärkning. Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta med

namn och telefonnummer. Spridare på
masterna skall vara avmonterade.

Sista datum för upptagning med fasta
kran är 31 oktober årligen.

• I miljöstationen finns fat som skall an-
vändas för olja och glykol. 
• I båtarna får under varvsperioden 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 bevakad vid användning och får inte
lämnas påslagen över natten. Tänk
återigen på brandfaran!

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

Kallelse till aktivitetsarbete kommer
att ske via e-post.
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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 5 november

Har du några tips på eller önskemål om föredragshållare på medlemsmötena?
Mejla Bo Anjou – uss.bo@bredband.net

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

USS Veteranernas Julbord

Onsdagen 1 december klockan 18.00 samlas vi för att ha en trevlig
kväll tillsammans. Stort julbord dukas upp, öl och vatten ingår.
Vi värmer upp oss med lite glögg med tillbehör, innan vi smakar av
julbordet. Avslutar med kaffe och kaka. Starka drycker får medtagas
för den som så önskar.
Tag med hustru – sambo och kom. 

Stort julbord, glögg, kaffe och kaka
Priset för detta är 200 kronor

Osa senast 25 november

Bindande anmälan till: Rolf Wreedh 018-71 33 91
Allan Pettersson 018-30 93 18
Peter Zaine 018-34 61 91

Välkomna till en trevlig kväll i vårt klubbhus

USS-Veteranerna



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 10.00–14.00

För aktuella erbjudanden: www.tbsjosport.se 

Känsla för sjöliv – TB Sjösport

Välkommen 

För aktuella erbjudanden

www.tbsjosport.se

Dags för Höstrustning!
Störst sortiment i stan-till bäst priser!

Höstrea!
Jackor från 690kr
Sebago skor från 595kr
Nexus logg/lod 4095kr
Raymarine vhf 1590kr
Cobbgrill 1350kr
Block från 99kr

däcksställningar, presenningar, olja, filter,
winschfett, kapelltvätt, gelcoatcleaner,

torrboll, glykol mm finns hos oss!

Kom ihåg att anmäla dig till TB Sjösport cup 
den 17 oktober!


