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USSORDFÖRANDE

Hösten är slut och det lackar mot
jul, vi lägger fokus på annat än
båtlivet men hos mig stannade
sommaren och båtsäsongen

kvar länge i kroppen. Jag älskar hösten med
alla vackra färger och hög luft och när den
nu blev mild kunde jag njuta ännu mer, jag
skulle gärna ha båten kvar i sjön fram till jul.
Men kan man inte sitta nere i kajutan och mysa med

tända ljus får man göra det hemma. Det är ännu en av för-
delarna med höst, men jag vet att det finns många som
tycker att det är tungt när hösten kommer, av flera skäl,
sommaren och därmed båtsäsongen är slut.
Men hav förtröstan snart vänder det igen och vips kom-

mer ljuset åter och vi kan se framemot våren.

Kappseglingen
USS fortsätter att röna framgång i kappseglingstävlingar,
Conny Kjellberg var med och tog hem guldmedaljen i SM för
J80 klassen som taktiker och dessutom bärgade Staffan och
Birgith Eklund silvermedaljen vid Neppar-SM i Gävle i slutet
av augusti. Fantastiskt bra jobbat!
Helgen den 8 – 9 september var det Regionskval i 606

klassen i Stockholm med stor uppslutning. Mikael Gelin och
Charlotte Bornudd var med. Dag ett gick bra, totalt femma
utav 32 startande. Dag två blev placeringen totalt åtta, även
det en bra placering. De kanske inte är helt nöjda eftersom
de vann förra året, men det är många duktiga i 606-klassen
och det dyker upp fler så dras tumskruvarna åt.

Sammanslagning av SSF och SBU
Som många av er kanske känner till finns ett förslag att slå
ihop två stora förbund, nämligen Svenska Seglarförbundet
(SSF) och Svenska båtunionen (SBU). Egentligen är det
ingen sammanslagning, snarare att SBU skall upphöra och
gå upp i SSF.
Detta har rört om ordentligt i båda lägren och vissa är

positiva till ”sammanslagningen” medan andra är negativa.
Jag har försökt sätta mig in i detta och det är inte helt lätt,
de som gick på medlemsmötet den 14 november har fått
lite av den information som jag införskaffat.
I USS-Aktuellt 2012-2 Informerade förre ordföranden

Lasse Söderström om sammanslagningen, där nämnde han
att man förmodligen skulle ta beslut på seglardagarna 2012,
så blev det icke. SSF fick gå hem med bakläxa eftersom
mötet tyckte att deras underlag var för tunt.
Man fortsätter från både SFF:s och SBU:s sida att lobba

för en ”sammanslagning” och fördelarna som man framhål-
ler är bland annat att föreningar och enskilda medlemmar
kommer erbjudas ett större utbud av aktiviteter, bättre möj-
ligheter till professionellt föreningsstöd, en bredare med-

lemsbas med större tyngd vid t ex kon-
takter med politiker samt att vi blir ett
gemensamt språkrör för hela båtlivet.
De farhågor man diskuterat är att det

exempelvis kan blir avhopp från för-
eningarna, vilket i sin tur leder till att
sammanslagningen inte får den genom-
slagskraft man hoppats på. Andra tvivel

är att de verksamheter som är små såsom kappsegling får
stryka på foten m.m. Om du vill veta mer i frågan kan du
läsa om sammanslagningen både på SSF:s och SBU:s hem-
sida.

Möte med Upplands Seglarförbund
Den 10 oktober var jag och vice Ordföranden Olle Jarstad
på möte med Upplands Seglarförbund i USS klubbhus, vi
var några styrelserepresentanter från olika klubbar runt om
i Uppland. Vi diskuterade våra verksamheter och delade er-
farenheter, det som kunde konstateras är att de flesta klub-
bars stora problem är att få föryngring i klubben.
Den enda klubb som inte har detta problem är Knivsta

Optimist och JolleKlubb (KOJK), som faktiskt är en ung-
domsförening sedan urminnes tider. De har en fantastisk
ungdomsverksamhet som vi andra kan lära mycket av.
Det man diskuterade på mötet var att man skall börja

med mer samarbete mellan klubbarna för att försöka locka
barn och ungdomar till vår verksamhet. Problemet idag är
att det finns så stort utbud när det gäller idrott och andra
aktiviteter, vi har många att konkurrera med. Om du är in-
tresserad att jobba med ungdomsverksamhet i USS och har
goda idéer om hur vi skall nå ut till de unga kontakta mig
eller någon annan i styrelsen.
Vi vill gå en ljus framtid till mötes vad gäller vår ung-

domsverksamhet som också krävs för att vi skall få kalla oss
ungdomsvänlig klubb. Som det är nu och har varit de se-
naste åren tynar ungdomsverksamheten i USS bort,
HJÄLP OSS ATT FÖRÄNDRA DET.
Träffen Bosön och Distriktskonferens 2012
Svenska Seglarförbundet (SSF)
Helgen v 46 anordnades Träffen på Bosön, vår representant
från USS var Maria Thuresson samt undertecknad som del-
tog i Distriktskonferensen. I skrivande stund har dessa akti-
viteter ej genomförts varför mer information gällande detta
kommer i nästa tidning.

Sisu Idrottsutbildarna
I september gick jag och sekreteraren en kurs i styrelsear-
bete eftersom vi båda är nya i styrelsen. Det var en mycket
givande och trevlig kurs som gav mersmak. Kursen anord-
nades på idrottens hus och det var SISU idrottsutbildarna
som höll i den. Läraren Markus Frisk var en trevlig bekant-

Vid rodret Mari-Ann Larsson
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Hamnvakten 2013
Välj din hamnvaktsnatt
Från1 januari kl 12:00
Upsala Segel Sällskap är den enda båtklubb som tillåter
bryggplatsinnehavaren att välja hamnvaktsnatt frivilligt.
Det sker i klubbhuset under januari och februari i en tyd-
ligt uppmärkt pärm HAMNVAKTEN 2013.
Välj vaktnatt så tidigt som möjligt, fredagar och lördagar
brukar ta slut redan under nyårshelgen.
Den som inte väljer vaktnatt frivilligt erhåller en natt som
är ledig.

Missad vaktnatt 2012
Den som missat sin vaktnatt 2012 skriver upp tre vaktnät-
ter för 2013:
Natt 1 - En natt för den missade natten 2012
Natt 2 - En ordinarie natt för 2013
Natt 3 - En extra natt
Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre ”missar” sin
vaktnatt.

Aktivitetsarbete
Påminner samtidigt om att fylla i pärmen för aktivitets-
arbete samtidigt.

Vaktchefen

USSVID RODRET

skap som vill komma och besöka oss för att stämma av
klubbens utbildningsbehov och informera oss om vilka
möjligheter som de har att erbjuda.

Plangruppen
Plangruppen fortsätter sitt arbete, de har nu fått i uppdrag
av styrelsen att reda ut bottenjusteringen vid varvet och
förlängning av arrendendet på varvet som idag är på årsba-
sis. Detta är viktiga frågor eftersom det kommer att ske
betydande förändringar på varvet i framtiden som kommer
att generera stora kostnader när vi måste investera i bl. a
spolplattor.
De har även fått i uppgift att se över eventuellt överta-

gande av kommunen gällande ångbåtsbryggan. USS har
haft ansvaret för den i många år men eftersom vi inte har
någon användning för den vill vi överlåta ansvaret till
kommunen. Vi har avtal med M/S Linnéa där vi i stort
sett avskriver oss allt ansvar när de gör tilläggning på ång-
båtsbryggan, men det är inte tillfyllest om en olycka skulle
ske p.g.a. bristande underhåll.

Aktivitetsarbete
Nu när det är vinter finns många aktivitetsarbeten att ut-
föra, i oktober var man ute på Säby Klint och jobbade.
Sammanlagt 18 personer var därute, vilket är glädjande för
då får man mycket gjort och jag har hört från säker källa
att Klintenchefen Rune Larsson var mycket nöjd med ar-
betet.
Även i hamnen finns mycket att göra så det är bara att

hålla koll på vilka aktivitetsarbeten som är på gång för att
få ihop till de åtta timmar som man skall göra. Intendentu-
ren har också arbetsuppgifter som skall utföras och till
våren finns det mycket att arbete på varvet som måste bli
gjort.
Det fina med aktivitetsarbeten är att man kan anmäla sig till de

arbetsuppgifter som passar en som person samt att man känner att
man gör något gemensamt för klubben.

Juluppehåll
Men vi skall inte bara arbeta, även vila har ett värde. Julup-
pehållet i år har de bästa förutsättningar för kontemplation
eftersom det är många röda dagar och få semesterdagar
krävs.

JAG ÖNSKAR ER ALLA EN FRÖJDEFULL JUL DÄR NI KAN VARA

UTE MYCKET OCH SAMLA KRAFTER TILL VÅREN OCH

VÅRRUSTNINGEN AV ERA BÅTAR.

God Jul och Gott Nytt År

Mari-Ann Larsson
Ordförande

USS behöver dig!
Valberedningen söker klubbmedlemmar som
vill åta sig uppdrag som funktionär/förtro-
endevald kommande verksamhetsår. Särskilt
stort är behovet inom ungdomsverksamhe-
ten.

Om du är intresserad av uppdrag eller kän-
ner någon annan som kan tänkas vara det,
kontakta någon i valberedningen.

Leif Engqvist
leif.engqvist@telia.com
018-32 43 21

Lasse Söderström
lars-eric.soderstrom@privatpost.se
070-544 28 01

Bo Larsson
018-25 84 75
070-614 44 92
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USSKALENDARIUM

December
04 Tis SM 12
08 Lör Julbord - Funktionärer
10 Mån USS-Aktuellt distribueras
12 Ons Julbord Veteraner
15 Lör Lucia-pub

Januari
01 12:00 Vakt- & Aktivitetslista läggs ut Nyårsdagen

12:00 Klubbhuset
08 18:30 Styrelsemöte 1 Klubbhuset
11 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 1
23 19:00 Expedition Klubbhuset

Februari
02 13:00 Styrelsemöte 2 - Budgetmöte,Klubbhuset
04 08:00 USS Aktuellt distribueras
20 19:00 Expedition Klubbhuset
25 18:30 Styrelsemöte 3 Klubbhuset
28 20:00 Vaktlista tas in Klubbhuset

Mars
09 16:00 Årsmöte Klubbhuset

18:00 PUB i anslutning till årsmöte
11 18:30 Styrelsemöte 4 Klubbhuset
13 19:00 Expedition Klubbhuset
15 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 2
24 14:00 Solskensgrill kl 14-16 Klubbhuset
31 00:00 Sommartid - ställ fram klockan

April
03 19:00 Expedition Klubbhuset
08 08:00 USS Aktuellt distribueras
08 18:30 Styrelsemöte 5 Klubbhuset

10 19:00 Expedition Klubbhuset
17 19:00 Expedition Klubbhuset
24 19:00 Expedition Klubbhuset
27 06:00 Sjösättning kv 1, 2, 3 Varvet

12:00 Varvsgrill 12-tiden
28 07:00 Sjösättning kv 4Varvet

Maj
04 07:00 Sjösättning kv 6, 7 Varvet
05 07:00 Sjösättning kv 5 + 2 (pl 1-11) Varvet
06 18:30 Styrelsemöte 6 Klubbhuset
08 19:00 Expedition Klubbhuset
13 16:00 Sjösättning kv 8 Varvet
14 16:00 Sjösättning kv 8 Varvet
15 19:00 Expedition Klubbhuset
18 10:00 Klintenstäd Klinten
19 10:00 Klintenstäd Klinten
21 18:00 Vagnar till ESK USS -> ESK
22 19:00 Expedition Klubbhuset
23 18:00 Städning på varvet Varvet
24 18:00 Grov-städning på varvet Varvet
29 19:00 Expedition Klubbhuset

Juni
10 18:30 Styrelsemöte 7 Klubbhuset
12 19:00 Expedition Klubbhuset
21 12:00 Midsommarafton Klinten
22 13:00 Gubb- & Gum-segling Klinten

Oktober
27 00:00 Sommartid upphör - ställ tillbaka klockan

Kalendariet

Klubbmästeriet Rikligt med mat och dryck
som vanligt

och
till självkostnadspris

Vi Bjuder på glögg och pepparkakor

Med vänlig hälsning
Anders Juhlin
Klubbmästare

Observera
Nytt för 2013 är att pärmen Hamnvakten 2013 och
Aktivitetspärm 2013 kommer att läggas ut i klubbhuset
den 1 januari kl 12.00 på nyårsdagen!

Välkomna!!

Lucia Pub
Lördag 15 december

klockan 1800
i USS klubbhus
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TipsSailbag
Vill du underlätta din storsegelhantering, men
vill inte satsa på rullstor eller färdigsydd sail-
bag, som förra året kostade - med mässrabatt -
ca 8.500 kr till Albin Nova med bomlängd ca 4,5
m. Låt sy om ditt vanliga bomkapell och tjäna
åtminstone 5.500 kr. Kan du sy själv kan du
tjäna ännu mera. En förutsättning är att stor-
seglet är lösfotat.

Så här kan man göra i sammandrag:
• Kapa bomkapellet ca 75 cm framifrån. Framdelen
används i befintligt skick då man vill stänga till ka-
pellet ordentligt efter segling. Bakdelen sys om till
sailbag.

• Sprätta upp bakdelen av kapellet i ryggen. Skarva
på bakdelen i framkanten med bitar så att man får
ett överlapp (ca 40 cm) då man lägger på framdelen
efter segling.

• Sy i kapellets överkant i en dragkedja, som finns att
köpa på löpmeter.

• Sy i fästen med öglor för linorna som håller upp sa-
ilbagen (lazyjacks).

• Sy på insidan av kapellet nära dragkedjan på 5 cm
breda band för instick av längsgående lattor, som
stabiliserar kapellet. (Jag monterade dubbla plaströr
avsedda för dragning av elledningar)

• Slå i öljetter i kapellets underkant för infästning av
segelglid, som träs in i bommens likränna. Gliden
fästs i kapellet lättast med buntband.

• Montera revlinor och spänn upp lazyjacksen.

Det hela fungerar alldeles utmärkt. Vi anlitade
Kajsa Elgh på Syverkstan för sömnad och inköp
av sömnadsmateriel. Om någon är intresserad
går det bra att kika på vår sailbag.

Leif Engqvist

Hamnvakten 2012

Ännu en båtsommar har passerat. Detta är en sammanställ-
ning över hamnvakten sommaren 2012.

Sommarens hamnvakt
Hamnvakten – 2 personer varje natt – från 28 april till 29 sep-
tember, klockan 21.00 – 05.00.

Vaktrapporter
Att vaktnätterna behövs märker man på alla ”vaktrapporter”
som skrivs. Bra jobbat!
Vakterna har under sommaren förtöjt om flertalet dåligt för-
töjda båtar och räddat dessa från skador samt skador på
grannbåtarna.
Vi har i sommar inte haft varken inbrott eller skadegörelse
på varken båtar, eller bilar, då vi även vaktar parkeringen.
Vaktinstruktion – kvittering
Glädjande är även att fler vakter har kvitterat på kvittenslis-
tan efter att ha läst vaktinstruktion.

Rondellträffen 22:00
Vi ska alltid träffa de andra vaktande personerna från klub-
barna ESK och UMS vid rondellen kl 22:00. Det är viktigt
att vi i USS är ett gott föredöme och kommer till träffen.

Nytt stämpelur
Att vi hade ett nytt stämpelur uppmärksammades av alla. Att
stämplingarna hamnade lite på sniskan för en del får man väl
räkna med, huvudsaken att det blir stämplat på kortet, 3
ggr/vakt.

Tillfällig el
Ni som använder tillfällig el i hamnen ska skriva in er i pär-
men i vaktkuren, i annat fall kommer hamnvakten att dra ur
el-kabeln.

Byte av vaktnatt
Bosse Anjou har bra kontroll på alla byten som sker under
våren och hur det påverkar den slutgiltiga vaktorganisationen.
Vill man byta vaktnatt efter att lista över vaktorganisationen
är fastställd, kontakta och kom överens med någon av dina
klubbkamrater om detta.
Skriv också in ändringarna i vaktorganisationslistan.
Obs! Varken Bo Anjou eller jag bedriver någon vaktbytar-
förmedling.

Missade vaktnätter (se även sidan 5)
2012 var ett normalt år när det gäller missade vaktnätter. 13
personer har missat sina vaktnätter, jämfört med 12 stycken
förra året. Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre ”missar”
sin vaktnatt.
Två medlemmar blir av med sina hamnplatser pga upprepade
missar av vaktnätter, sorgligt.

Välja vaktnatt
Ni vet väl att USS är den enda båtklubb där man själv får välja
sin vaktnatt.

Ny utläggningstid!
Nytt för 2013 är att pärmen Hamnvakten 2013 och Aktivi-
tetspärm 2013 kommer att läggas ut i klubbhuset den 1 ja-
nuari kl 12.00 på nyårsdagen!

Jan Hoffman Vaktchef
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USS

Säsongens priser
Flitpris till David Wallgårda

UKF Vandringspris och USS Uppmun-
tring ungdom: Maria Turesson

USS Flitpris: Christer/Myran

USS-cup Mats Wahlberg och Johan Nyberg
(Johan saknas)

Gubbsegling: Sten Larsson

Ungdomsfrågan
Frågan om hur klubben ska få fler ung-
domar att engagera sig i klubben disku-
terades Mats Wahlberg och Maria Tu-
resson från ungdomssektionen.
De tar ivrigt emot förslag på mark-

nadsföring och aktiviteter som kan
locka fler till klubben. Mats når ni på e-
postadress ungdom@uss.nu

Kassören informerar
Bo Anjou information om avgifter och
klubbens ekonomi.
USS styrelse har inga planer på att

förändra avgifterna för medlemmar eller
hamnen 2013.
Budget 2013 ser lovande ut.Förslag

till budget läggs till årsmötet den 2
februari 2013.
Nästa år planeras för muddring vid
Klinten.
Ett båthus i hamnen planeras. Den är

tänkt att ge möjlighet för att kunna ar-
beta med klubbens båtar även under
den kalla årstiden.
Klubben kommer i framtiden att be-

höva ta ställning till miljökravet på en
båttvättanläggning på varvet vid upp-
tagning av bottenmålade båtar.
Hur ska man planera båtupptagning-

arna då det inte kommer att vara tillåtet
att ha båtar högt hängande i kran?
Förhandlingar om arrendet av varvet
pågår med kommunen.
USS har önskemål om längre arren-
den än 1 år i taget. Med tanke på sats-
ningen på en båttvätt.
Glöm inte meddela klubben om du byter adress
eller e-post-adress!

Varvschefen informerar
Allan Pettersson beskriver vikten av väl
märkta båtar på varvet.
Märkningen måste vara väl synlig på

täckning eller skjul.
Det är fortfarande 45 båtar som är

omärkta.
Mycket viktigt att kunna få tag på

Medlemsmötet 2012-11-14
Anteckningar från medlemsmöte
den 14 november 2012 19.00 i Klubbhuset
Ordförande Mari-Ann Larsson hälsade välkommen

Ordf Mari-Ann Larsson och sekreterar Cia Gad-Böckman
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MEDLEMSMÖTET

ägaren om det händer något! Bör ligga i
båtägarens intresse såväl som klubbens.
Datum och tid för årens sjösättningar

kommer att meddelas i USS-aktuellt och
på hemsidan.

Ordförande informerar
Mari-Ann Larsson redogör för de dis-
kussioner som pågår om en eventuell
sammanslagning av Svenska Seglarför-
bundet (SSF) och Svenska Båtunionen
(SBU). Beslut tas i mars 2013.

Plangruppen
Förre ordföranden Lasse Söderström,
sammankallande i den av styrelsen ut-
sedda plangruppen, redogör för Uppsala
kommuns tankar och idéer om utform-

ningen av mark och vatten kring båt-
klubbarnas och Skarholmens framtida
utformning.
Gruppen kom till

då det fanns stora
planer på att
etablera en marina
söder om Skarhol-
mens Restaurang.
Bevakningen av frå-
gan pågår!

Föredrag
Med egen båt
genom Europas ka-
naler till Medelhavet
Mötet avslutades

med att Cia Gad-Böckman, sekreterare
i USS, höll ett anförande och visade bil-
der från hennes och hennes mans resa
på kanaler och floder genom Europa till
Medelhavet

Vid pennan
Cia Gad-Böckman

sekreterare

Bilder från kanalresan
på nästa uppslag

Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40

>>>>
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USS

Team work på hög nivå! Vakta masten mot slussväggarna!

Kontrasten - en liten handvevad sluss i Frankrike Canal de lÉste

En resa på kanaler och floder genom 
Europa till Medelhavet
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KANALRESAN

Kommersiell sluss, för pråmar ca 150 m långa, i Tyskland

Klubbhamnen i Span-
dau utanför Berlin

Tunnel de Foug i
Frankrike

Känsla av närhet och kontakt. Liten by i Frankrike



¤
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Morden i Sandhamn – eller hur vi spenderade
några helger med att ta oss fram och tillbaka
från Sandhamn för en dags TV-inspelning

Under våren fick vi en förfrågan från produktionsbolaget

Filmlance om vi ville vara med i en TV-produktion. Man
skulle spela in säsong två av Viveca Stens ”Morden i Sand-
hamn”, en TV-serie som går på TV4. Efter att vi hade tagit
reda på vad det var för typ av program det handlade om,
sett till att det var av tillräckligt hög kvalité och förhandlat
om gage så tackade vi ja. Vi frågade också vilken typ av
mord det handlade om, yxmord eller mord med motorsåg
ville vi inte ha ombord. Sedan tidigare så har Rio varit med
på ett radioprogram på P1 och en långfilm och vi är lite
oroliga att båten ska fastna i ett skådespelarfack som ”trev-
lig lagom stor veteranbåt” men man får ta de roller man er-
bjuds.
Resorna till och från Sandhamn i etapper olika helger

blev jobbiga och om vi vetat hur det skulle bli hade vi nog
aldrig ställt upp. Resan dit komplicerades av att vi redan
hade biljetter till en Ozzy Osborne konsert. Vi kom hem
från konserten vid tretiden på natten för att gå upp klockan
sex och segla mot Bullandö. Eftersom vi var så trötta så
hanterade vi båten uselt, vilket inte var så lyckat mellan
Uppsala och Stockholm där vi måste passera sex broöpp-
ningar och en sluss. Vi klantade oss vid varje tilläggning
och allteftersom vi närmade oss Stockholm blev båten allt
mer repig och kantstött. Dagen efter hade vi dock en fin
och solig men kall segling mellan Stockholm och Bullandö. 
Helgen efter detta var det dags att ta sig till Sandhamn.

Alla väderprognoser hotade med busväder men det varie-
rade vilka dagar som skulle vara fina och vilka som skulle
bli hemska. För att komma tillbaka till båten dagen innan
inspelningen slog jag ett nytt rekord i olika typer av re-
sande: taxi från Lund till Malmö, flyg från Malmö till Ar-

landa, tåg från Arlanda till Stockholms central, tunnelbana
från centralen till slussen och buss till Bullandö samt båt till
Sandhamn. Ingrid anslöt via endast 3 transportsätt. I Sand-
hamn träffade vi filmteamet som berättade lite detaljer om
hur det skulle gå till. Inspelningen skulle vara på Tviskär –
ett litet skär som ligger en halv distansminut nordväst om
Sandhamn. 
På morgonen så tuffade vi ut till skäret. Vädret var soligt
men ganska blåsigt. Viken på ostsidan som de ville använda
visade sig vara väldigt trång. Det var mindre än 20 meter
mellan bryggan och några rejäla grund. Dessutom blåste
det 6-8 m/s rätt in i viken. Efter att ha åkt runt och tittat
lite så blev jag upphämtad av en motorbåt så att jag kunde
åka in i viken och försäkra mig om att det var helt ofarligt.
När jag kom in till bryggan så kunde jag konstatera att det
var ca 1.50 djupt och att det gick rätt grov sjö i viken som
var helt öppen mot havet. Jag är väldigt glad att vi inte för-
sökte gå in till bryggan, det hade blivit katastrof  med en båt
som går nästan 1.90. Men det hade kanske blivit bra på
film? ”S/Y Rio sjunker” – en film som jag aldrig vill se.
Som tur var fanns det en väldigt bra brygga på nordsidan

av skäret. Det var inte bara i lä från vinden, det var dessu-
tom djupt nog. Regissören var dock inte lika nöjd eftersom
viken inte var lika vacker och man kunde inte se havet.
Filminspelningen började med att man hade sminkat

mord-offret så att han såg skjuten ut, det tar mycket tid att
göra en liksminkning så det var bäst att börja med det. Han
såg otäck ut, likblek med blodig vit tröja. Man filmade när
en polisbåt kom och hämtade upp liket ett par gånger. Poli-
steamet bestod av ett par riktiga poliser och halva persona-
len från Sandhamns värdshus som statister. 

Morden i Sandhamn Tviskär

Rio vid Tviskär

Polisbåten lastar ombord liket
i viken som vi inte ville gå in i

Värdshusets hårdaste kockar
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Sedan sminkade man om offret och spelade in när han
gick runt hörnet på öns stuga där han blev skjuten. Det var
intressant att se specialeffektsteamet i arbete. De hade tidi-
gare arbetat med både den svenska och den amerikanska in-
spelningen av Milleniumtrilogin och en Bond film, de var
väldigt duktiga. En liten blodpåse under tröjan exploderade
med hjälp av en sprängladdning mycket realistiskt – eller så
lurade de bara oss. Man fortsatte att filma skådisen när han
föll omkull ett par gånger innan man sminkade om honom
igen för att se levande ut.
Efter lunchen var det vår tur att vara med. Jag instrue-

rade mordoffret om hur man la fast en ankartamp och hur
man gick av en båt. Hoppas att de inte visar ankartampen i
närbild för det blev aldrig riktigt bra. Man filmade honom
när han klev av båten från tre olika vinklar. Själv så satt jag
nere i ruffen och tittade ut genom fönstren och hoppades
att jag skulle synas i bild.
Vi avslutade dagen med att filma ombord på båten under

segling. Det blev för mycket folk ombord och alldeles för
mycket utrustning. Förutom mig och Ingrid så var det regis-

sören, regiassistenten, ljudteknikern, fotografen, tekniskt
ansvarig och mordoffret. Filmkamera, ljudutrustning, moni-
torer och en väldig massa sladd. Det blev riktigt trångt i
ruffen. Mordoffret som inte kunde segla satt till rors. Tek-
nikansvarig som tidigare hade kappseglat en 8mR försökte
hjälpa till med seglingen och ropade ”Ta rodret mot dig,
mer, mer, MER fall av, äh tryck rodret från dig HÅRT inte
så hårt, ta rodret mot dig…” o.s.v. Jag försökte hantera
storskotet så vi inte lutade för mycket och seglade någor-
lunda rakt. Vi filmade framifrån ett par gånger och akter-
ifrån ett par gånger. Fotografen hade ett elände att inte få
med något annat än mordoffret på bild och framför allt att
inte trilla av eftersom det blåste ordentligt så vi fick vatten
upp på däck och vinglade ordentligt med vår ovana styr-
man.
När det var klart släppte vi av filmteamet. Sedan skulle vi

segla förbi en udde så de fick några avståndsbilder med mig
till rors. Jag antar att detta blir mina enda sekunder på den
vita duken så jag försökte se så cool ut som möjligt. Detta
var inte lätt eftersom jag hade sminkats så jag skulle se ut
som mordoffret. Frisyren var en sådan som jag inte ens vill
bli påträffad död i. Men jag kan rekommendera hårgelén

”Diamond Steel” om ni vill vara säkra på att håret ligger
helt still i hårdvind.  Den var så hård att man kunde knacka
på den, vill man ha hårdare så får man använda epoxi.
Dagen efter var det ett riktigt skitväder, drygt 10 m/s,

dagsregn, grov sjö och väldigt byigt. Dessutom var det rena
vintertemperaturen. Men eftersom de lovade ännu sämre
väder senare så seglade vi från Sandhamn mot Skärgårds-
mässan i Vasahamnen som vi var anmälda till. Vi tänkte
segla över Kanholmsfjärden men sjön bröt över båten och
det gick inte utan att riskera att något gick sönder så vi
kämpade oss runt Nämdöfjärden och Ingaröfjärden med
revade segel och kryssfock. I vindbyarna bar vi inte alls seg-
len och fick segla med fladdrande stor för att överhuvudta-
get komma fram. Vi bestämde oss snart för att det inte var
en sträckbog, det var en ”skräckbog”. Men vi kom fram till
sist till Vasahamnen med en helt nedkyld besättning och en
nedblött båt. Ingrids regnställ höll inte tätt och det första vi
gjorde när vi kom fram var att skicka det i en container, det
regnstället ska aldrig mer segla med oss. Dynor och kläder
var packade i ruffen under en presenning men var ändå fuk-
tiga och blöta. Från Vasahamnen blev vi räddade av lillasys-
ter som skickade sin sambo att hämta upp oss. Att bo i
båten kändes inte som ett vettigt alternativ. Dagen efter så
regnade veteranbåtsträffen bort och Sjögårdsregattan blåste
bort. Vi var trots allt glada att vi hade seglat från Sandhamn
eftersom det blåste 18-19 m/s och då hade vi varit fast i
Sandhamn. Eftersom vi inte var så intresserade av att segla
hem på söndagen heller då det också blåste mycket och
fortfarande regnade så lämnade vi båten i Vasahamnen och
hämtade henne en vecka senare. Som tur var så tyckte
hamnvärden synd om oss och lovade att inte ta betalt för
hamnplatsen. Totalt tog det tre veckor av båtflyttande och
ett antal resor till Stockholm men vad gör man inte för att
vara med på bild?
Nu är det bara att invänta sändningen av programmet,

det skall gå i TV4 vid jultid. Undrar hur mycket de kommer
att använda av de scener som vi var med på. Vi gissar på ca
45s eller kanske en hel minut. Vi hoppas verkligen att Rio
ser bra ut på bild och inväntar spänt anbud från Hollywood.

Hälsar Janne med sin hårt prövade besättning

En del av filmteamet. Vi fick inte fotografera någon skådespelare.

Desperat försök att se cool ut på bild – mordoffret ser ut precis så här.
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På onsdagarna under maj, juni och augusti,
september kunde man på onsdagarna
segla 606-båtar under ledning av klubbens
seglingslegendarer; Uno Almgren, Pär-
Bertil Eklund, Kjell Matsson, Olle Lave-
mark, Thomas Candert mfl om man var
tillräckligt kvalificerad; dvs 60 år och äldre.

Jag själv lyckades hålla mig undan ända tills
606-seglingarna fortsatte under hösten, så
vad som försiggick under vårsäsongen vet
jag inte mycket om. 
Vi samlades på onsdagarna kl 09 för

fika, taktiksnack och sammansättning av
besättning, som tillgick så att legendarerna

(de (självskrivna skepparna) fick dra lott
om ”ballasten” dvs om oss de inte fullt så
sjödugliga äldre men dock villiga medseg-
larna. Ibland var vi full besättning om tre
man, ibland bara två, men bara män trots
att det i inbjudan klart framgick att även
damer var välkomna. 
För de som inte vet kan berättas att

606an är en ca sex meter lång kölbåt som
USS använder främst inom ungdomsverk-
samheten för seglingsutbildning. Den har
fock, storsegel och spinnaker, som man
sätter om man vågar. Den är dock i vissa
fall inte riktigt konstruerad för oss äldre
gentlemän med stel nacke som har svårt
att dyka under bom och rorkult vid stag-

Och enbild på det höga vattenståndet, som gjorde att
bottenjusteringen inte gick att utföra i år.

Lars Sjölund

25 oktober – Rune stänger
klinten för den här säsongen

För det mesta var det vackert väder med lagom vind…

Ibland blåste det inte alls…

606-segling för 60-plussare - 
eller avancerat gubbdagis

>>>>
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vändning. Rorkulten är inte uppfällbar och
därför ytterligt svår att dyka under. Båtens
inre är vidare full av trimlinor och band
som man skall hålla fötterna under då man
burkar de få minuter som den åldersför-
slappade bukmuskulaturen tillåter. Till-
sammans medförde dessa omständigheter
att jag själv åtminstone vid tre tillfällen

fastnade nere i båten vid slag och vid något
tillfälle fylldes båten med hinkvis av vat-
ten. Vid ett par andra seglingar fick vi på
vår båt dra om några felmonterade linor.
Trots dessa fadäser gick det hyfsat bra för
vårt ekipage i de flesta seglingarna, vilket
jag helt tillskriver kunnigheten och tåla-
modet hos den dagsaktuelle skepparen.
Varje segling avslutades med gemensam
lunch i klubbhuset och någon gång på
Klinten.
Jag har seglat stor båt (10-meters sty-

renlåda) i många år, men aldrig upplevt
seglingskänsla så mycket som vid segling
med 606an. Med rätt trimning går den
utav h-e och då den planar under spinna-

ker är det ljuvligt. Jag skall alldeles avgjort
vara med också under nästa år.
Hela säsongen avslutades onsdag den

26 september då vi alla hjälptes åt med att
ta upp alla 606-båtar, spola dem rena, rigga
av och klä in dem för vintern i avvaktan på
nästa säsong. Då vill vi också ha damer
med tycker

Leif  Engqvist
Hängiven 606-are

Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se

Ibland seglade vi till Klinten…

….där välförtjänt lunch intogs

Då säsongen var slut togs båtarna upp 
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Hösteskadern 2012-09-01

Sommaren 2012 kommer vi att minnas som sommaren det regnade och regnade.
Eskadern gav sig iväg i hopp om uppklarning och sol, men hela luften var full av
små vattendroppar.
I Uppsala serverades härliga smörgåsar och kaffe men under paraply. Det var en
vacker syn av alla glada USS:are i färgglada regnkläder. 
Festfixarna tog det kloka beslutet att avstå från att åka till härliga Klinten.
En smaklig buffé serverades i Klubbhuset.
Hösteskadern blev annorlunda men mycket trevlig trots vädergudarnas vrånghet. 

Uppför Fyrisån
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Hamnen i Uppsala
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Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
Big exklusiv segelbåt tillverkar seglen av 

Doyle Sailmakers Sweden & Finland

Segelmakare 

Box 36
932 21 Skelleftehamn

www.delfinsegel.se
info@delfinsegel.se

Delfin Segel AB
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Tillbaka till USS:s klubbhus
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FÖRSÄKRINGEN DIN BÅT FÖRTJÄNAR!
www.svenskasjo.se · 08-541 717 50

Kliv ombord du också!
Hos oss möts du av genuint båtintresserade 
personer och försvinner inte i mängden.  
Bli en i ett exklusivt gäng du också! 
Ring 08-541 717 50
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Årets isjaktseglingssäsong började onsdag 10 oktober då isjä-
garna från ESK och USS träffades i ESKs hamn för att öva
hur man tar sig upp på isen om man råkar hamna i vattnet

under segling. Det
var Kjell Matsson,
USS som ordnat
såväl isvan instruk-
tör, Henry Petters-
son, som konst-
gjord övningsis,
bestående av plast-
mattebeklädd fri-
golitflotte. Vi isjä-
gare var anmodade
att ha den vanliga
isseglingsutrust-
ningen på med
överlevnadsoverall,
superunderstäl l ,
hjälm, isdubbar
mm. Efter genom-
gång av instruktö-
ren fick vi i tur och

ordning slänga oss i vattnet för att sedan ta oss upp på isen
med hjälp av dubbarna.
För de flesta gick det bra redan vid första ”dyket”, men för min
egen del blev det en mycket nyttig lärdom. Jag kunde inte ta
mig upp på isen själv, vilket säkert berodde på flera saker; mina
ben flöt upp under isen, mina dubbar var för trubbiga för att
få fäste och med mina isjaktshandskar på fick jag inte till or-
dentliga simtag. Hade jag varit ensam hade jag inte överlevt.
Vid nästa försök fick jag låna vassare dubbar och slängde
handskarna och då gick det bättre att simma mot iskanten och
få ordentligt fäste med dubbarna. 

Av denna övning fick vi alla mycket klart för oss följande:
• Åk aldrig på isen ensam
• Ha alltid med vassa isdubbar färdiga att använda
• Ha alltid med kastlina 
• Ha gärna med ispik
Om du hamnar i vattnet, ta det lugnt

Efter övningen avnjöt vi ESKs uppvärmda bastu. Några av oss
nakenbadade skönt. Alla var nöjda med övningen och be-
stämde att denna skulle upprepas senare i ett skarpare läge med
riktig is och 4-gradigt vatten.
Som sagt; nu har isjaktsäsongen officiellt öppnats och fortsät-
ter så fort det blir is som bär åtminstone de djärvaste. Då är alla
välkomna till ESKs hamn och provsegla. Det lovar Kjell Mats-
son och det är dj-t häftigt.

Leif  Engqvist
Isjägare

Efter isövningen var det skönt att bada bastu..

Man kan lätt bli stressad om man inte tar sig upp på
en gång…

Henry Mattsson pekar med hela handen och berättar hur man uppför sig på isen…

Isjaktsäsongen 
2012-2013 påbörjad Bilderna till detta reportage är tagna av Björn Hedin
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LARS-ERIK ”LASSE” SÖDERSTRÖM

Tillbakablick 2005 – 2011 del 2/2

20092009
ÅRET INNEHÅLLER MÅNGA KOMMUNKON-
TAKTER. HUR FRAMTIDEN BLIR FÖR BÅT-
KLUBBARNA I UPPSALA BLIR EN FRÅGA SOM

KRÄVER MYCKET KRAFT OCH ENGAGEMANG

FRAMÖVER.
Framställning om att få koppla på USS:s
avloppsledning
Året inleddes med att ett konsultföretag
ansåg att det skulle gå bra för Restaurang
Skarholmen att koppla på USS:s befint-
liga avloppsledning över Skarholmsviken.
Efter noggrant övervägande konstatera-
des att detta var en omöjlighet eftersom
USS vid belastning från restaurangen inte
skulle komma ut på vår egen avloppsled-
ning. Miljökontoret har således börjat
agera med anledning av Restaurang Skar-
holmens undermåliga avloppssystem och
ägarna har nu börjat försöka att få en lös-
ning på avloppsproblemet.

USFS
Uppsala Sjösportföreningars samarbets-
kommitté (USFS) meddelar att fyren vid
Fyrisåns mynning har klassats som bygg-
nadsminne. 
Svenska Sjöräddningssällskapet har pla-
ner på att placera en sjöräddningsbåt i
Uppsala.

Öppningen mellan vågbrytande ponto-
nen och ångbåtsbryggan nu färdigkom-
pletterad
Under mars månad slutförs arbetet med
stolpspåntning för täckande av öpp-

ningen mellan ångbåtsbryggan och den
vågbrytande pontonen. En mobilkran
med lufthammare och i stort sett samma
personer som påbörjade det hela 2008
var med också i år. Fördelen detta år var
att det gick att jobba från isen. Det var
ändå ett krävande arbete i dåligt väder
som verkligen skiljde ut männen från poj-
karna. 

Årsmötet
Lördagen den 14 mars hålls årsmöte i
klubbhuset med efterföljande årsmötes-
pub. Vid mötet togs stadgeändringsbeslut
innebärande att verksamhetsansvarig vid
behov kan ta beslut om ändring av ord-
ningsregler. Beslutet skall därefter fast-
ställas av styrelsen.
Lars H Ericsson blir vice ordförande
efter Mari-Ann Pettersson (nu Larsson).
Pär-Bertil Eklund blir kappseglingsan-
svarig (2008 var denna befattning vakant).
Thomas Wärngren blir vice varvschef
efter Thomas Candert. Catarina ”Cina”
Larsson ersätter Maggie Annerhed som
vice klubbmästare. Eva Rang och Helen
Carlsson blir klubbhusvärdar efter Siv
Byqvist och Katarina Larsson. Jan Hoff-
man ersätter Ingemar Nilsson som vakt-
chef. Ingemar har varit vaktchef  i 33 år.
Rolf  Wreedh blev hedersmedlem som
tack för många års nedlagt arbete i Up-
sala Segel Sällskap. I övrigt utdelades sed-
vanliga diplom och utmärkelser.

Policydokument avseende tobak och
droger
USS:s styrelse tar beslut om policydoku-
ment avseende tobak och droger som

förs in i USS:s ordningsre-
gler.

Aktiv ungdomssektion
men inga SM-medaljer vid
årets SM-seglingar 
Ungdomssektionen är
även i år mycket aktiv med
anordnande av veckoseg-
lingskurser för optimistjol-
lar och 606-båtar och som
vanligt kvällsseglingar tis-
dagar och torsdagar för
ungdomar. Klintenlägret
kan i år anordnas på nytt
och det blir ett stort antal
deltagare under läger-
veckan efter midsommar.

Det kan också nämnas att vid höstens
medlemsmöte så tog Maria Thuresson
för alltid hem ungdomssektionens flitpris,
Silverpokal Carl Perssons vpr, genom en
fjärde inteckning före 19 år fyllda.
USS har i alla år varit bortskämda med
SM-medaljer, men 2009 blev det inga me-
daljer. Närmast var Michel Gelin och
Charlotte Bornudd som nådde en hed-
rande 4:e plats i 606-klassen. USS-regat-
tan hade samlat många deltagande båtar
och där visade flera USS:are vad man
kunde och nådde flera hedervärda place-
ringar.

Övrigt
USS-veteraner som leds av Rolf  Wreedh
och Peter Zaine anordnar som vanligt en
hel del aktiviteter. Bland annat kan näm-
nas bussresa till båtmässan, studiebesök
på Uppsala färgmuseum och julbord.
USS hade som vanligt en hösteskader
uppför Fyrisån med många deltagande
båtar. Förtäring vid Stadsparken, stopp på
utvägen vid Flottsund där klubbmästaren
serverade välsmakande Apfelkorn och es-
kadern avslutades i vanlig ordning med
gemensam grillmiddag på Klinten.
Efter ålagt vite från Uppsala kommun
flyttades sjömacken från Skarholmsviken
den 14 maj. Sänken ligger dock kvar och

Som ordfö-
rande har jag ti-
digare i USS-ak-
tuellt redovisat
tillbakablickar
under mina år i
USS och styrel-
sen 1980 –
2004. 1980 -
1999 fanns i
USS-aktuellt för
år 2000 nr 1 och 3-4. Den senaste tillbaka-
blicken sträckte sig år 2000-2004 och re-
dovisades i nr 1-3 av USS-aktuellt för år
2005.
Min avsikt är att spegla verksamhetsåren
2005 – 2011 eftersom jag i samband med
årsmötet 2012 avgick som ordförande.
Förhoppningsvis kommer mina efterträ-
dare att på ett liknande sätt göra tillbaka-
blickar och det kan i det sammanhanget ha
ett visst historiskt värde.

Ur Lars-Eric ”Lasse” Söderströms perspektiv
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risk finns för påsegling vid lågvatten.
Dessa skall också flyttas. Med detta var
den delen med överklaganden och många
turer ett avslutat kapitel för USS:s del.

Problemet med avloppslukten
Beträffande lukten i vår hamn som orsa-
kas av avloppet från  Restaurang Skar-
holmen börjar miljökontoret nu sätta mer
press på ägarna till restaurangen att åt-
gärda avloppet. USS har noterat när stark
lukt funnits i hamnen liksom att miljö-
kontoret kunnat dokumentera avlopps-
utflöde i hamnen vid 700-bryggan. Re-
staurangen får i juni månad genom miljö-
och hälsovårdsnämnden ett åläggande att
lägga en avloppsledning som skall anslu-
tas till det kommunala avloppet. Om så ej
sker måste restaurangen stängas. 
Beslutet överklagas till länsstyrelsen av re-
staurangägarna och man får tillstånd att
ha nuvarande avlopp kvar tillsvidare ef-
tersom en nära förestående utbyggnad av
Restaurang Skarholmen planeras. Miljö-
och hälsovårdsnämnden överklagar läns-
styrelsen beslut till miljödomstolen som
på grund av arbetsbelastning inte kom-
mer att kunna ta upp ärendet förrän tidi-
gast till sommaren 2010. USS får således
finna sig i luktproblematiken ännu en tid
framåt. 
Båtklubbarnas positiva möten med Upp-
sala kommun fortsätter – det blir en
oväntad upplösning i negativ riktning 
Båtklubbarna har under våren haft ett
flertal givande möten med Uppsala kom-
mun i samarbete med planarkitekten
Torsten Livion samt andra representan-
ter från kommunen. Arbetet har utmyn-
nat i konkreta förslag om markområden
och annat. 
Det kan nämnas att kommunen var be-
redd att ta över ångbåtsbryggan. USS
skulle få området bakom barackerna i
stället för området norr om gamla Skar-
holmsbron och att segeltorken skulle flyt-
tas in på USS:s område. 
Ytterligare förändringar skulle ske för att
göra Skarholmsområdet till en rekrea-
tionsplats både för båtägare och allmän-
heten. Bra planer fanns också avseende
parkeringar och alla parter varit relativt
nöjda. 
Det hela får en mycket oväntad upplös-
ning som börjar med att kommunpoliti-
kerna anser att båtklubbarna skall ta bort
staketen. Båtklubbarna hade tidigare varit
helt överens om vissa förändringar av sta-
ketstruktur och även om att på ett säkert

sätt kunna öppna upp hamnområden så
att allmänheten skulle kunna komma ut
på bryggorna. Fortsättningen på det hela
blir att byggnadsnämnden i mitten av juni
har en lunch på Restaurang Skarholmen. 
Den 30 juni beslutar byggnadsnämnden
att byggnadsplanen för Skarholmsområ-
det delas upp i två delar. En del som avser
Restaurangen Skarholmen och en del
som berör byggenskapen norr om Skar-
holmvägen och båtklubbarna. I augusti -
september kommer ett detaljplaneförslag
om Restaurang Skarholmen med hotell-
bygge, marina med sjömack och gäst-
hamn utanför Skarholmen. Planen skulle
helt försämra området för allmänheten,
kappsegling utanför Skarholmen samt
också förstärka de stora parkeringspro-

blem som finns i området.

Uppsala kommuns varvsplaner
Kommunen har också börjat konkretisera
planerna på ett stort varv söder om
Kungsängsleden där alla båtklubbar skall
finnas. Båtklubbarna vet att området inte 
räcker till, men planerarna i kommunen
ser det som om man skulle kunna stapla
båtar på varandra. Kommunen har också
utlyst en arkitekttävling i frågan och
denna berör också USS:s varv.

Information med rundvandring för poli-
tiker och kommuntjänstemän anordnas
genom Uppsala sjösportföreningar sam-
arbetskommitté (USFS) vid Skarholmen
I slutet av augusti inbjuds nämndpolitiker
och tjänstemän av USFS till Skarholmen
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för en presentation av båtklubbarna, en
vandring i området och hos båtklubbarna
runt Skarholmen. De som inbjuds ingår i
de nämnder som handlägger frågor som
rör båtlivet i Uppsala kommun. 
Politiker i samtliga nämnder utom bygg-
nadsnämnden var med och visade stort
intresse för att ta till sig kunskaper rö-
rande förutsättningarna för båtliv i Upp-
sala. Byggnadsnämndens politiker kom
inte eftersom man visste hur det såg ut
vid Skarholmen. (Kommentar: Kanske
beroende på den lunch på Restaurang
Skarholmen som slutade med en delning
av byggnadsplanen för Skarholmen).

Yttranden över detaljplanen för Skarhol-
mens udde
Som nämnts så presenterades i septem-
ber detaljplanen för Restaurang Skarhol-
men med hotellbygge, marina med gäst-
hamn och drivmedelsstation som ägarna,
Pronyb AB hade tänkt sig. Inga som helst
kontakter hade tagits med närmaste gran-
narna, d v s båtklubbarna, utan syntes
vara en produkt av lobbyverksamhet i
kommunhuset där politikerna helt gick på
Pronyb AB:s intentioner.
Mycket arbete lades under tidig höst ner
på yttrandet över detaljplanen Skarhol-
mens udde som från USS:s sida inlämna-
des till kommunen. USFS, ESK och
andra intressenter yttrade sig också. Det
var inte många yttranden som hade en
positiv prägel. Länsstyrelsen i Uppsala län
ifrågasatte bland annat kommunens ef-
terföljande av bestämmelsen av strand-
skydd och byggandet av ett så omfat-
tande hotell. 
Kappseglingsverksamheten utanför Skar-
holmen och vårt klubbhus placering vi-
sade sig också i framtiden vara ett bra ar-
gument för att inte genomföra föreslagna
förändringar. USS erfarenheter av vad
höststormar kan ställa till för bryggor,
vågbrytare och för en eventuell marina
utanför Skarholmen var en viktig infor-
mation för beslutsfattare.

Bildandet av USS:s Plangrupp 
Följden av presentationen av detaljplan
samt varvsfrågorna gjorde att Upsala
Segel Sällskap bildade en s k Plangrupp.
Plangruppens syfte är att informera poli-
tiker och tjänstemän i kommunen på ett
sådant sätt att de får förståelse för de för-
utsättningar som måste finnas för båtli-
vet i Uppsala, vid Skarholmen, Flottsund
och Ekoln. 
Plangruppen började redan på hösten ar-

betet och upplägget för att få politiker
och tjänstemän insatta i frågor som rör
båtlivet. Gruppen bestod inledningsvis av
undertecknad som sammankallande och i
gruppen ingick vice ordförande Lars H
Ericsson (även ordförande i USFS), Allan
Pettersson mångårig medlem i USS, Bo
Anjou kassör och lång erfarenhet i USS
styrelsearbete, Tommy Gustavsson som
informationsansvarig och mångårige
medlemmen Håkan Sjöberg med vissa er-
farenheter av det politiska livet. Det
skulle framledes komma att visa sig att
det var ett mycket klokt beslut som sty-
relsen tog genom bildandet av USS:s
Plangrupp. 

22010100
VALÅR MED MYCKET NEDLAGT ARBETE AVSE-
ENDE INFORMATION TILL POLITIKER BE-
TRÄFFANDE BÅTLIVET OCH DETALJPLANEN

SKARHOLMENS UDDE.
Möten med politiker och information
Året inleds med att plangruppen till
USS:s klubbhus inbjuder samtliga poli-
tiska partier för information om USS,
båtlivet omkring Skarholmen och varvet
vid Flottsund. 
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemo-
kraterna och Folkpartiet kommer till
klubbhuset för information. Modera-
terna, Centerpartiet och KDS inbjuder
plangruppen till en träff  i Stadshuset då
de ej kunde delta i klubbhuset. 
Vid träffarna visas inledningsvis USS:s
bildspel. Därefter ges information och
det sker en positiv dialog mellan plan-
gruppen och politikerna. 
Vi märker att politikerna tar till sig av in-
formationen och detta tillsammans med
ett utskick från USS till samtliga politiker,
till de för oss viktigast nämnderna, parti-
erna och kommunfullmäktige. 
Utskicket som kom ut var mycket infor-
mativt och det blev debatt bland politi-
kerna samt att det skrevs en hel del in-
sändare om detaljplanen Skarholmens
udde. Följden av bearbetande av politiker
och kommuntjänstemän blev att Gunnar
Hedberg dagarna före valet gick ut och
meddelade att det skulle bli omtag avse-
ende detaljplanen Skarholmens udde. Det
blev också debatt mellan de politiska par-
tierna vilket var till fördel för USS. Vi
hade således lyckats med att få förståelse

för båtlivet runt Skarholmen bland våra
förtroendevalda.

Uppsala sjösportföreningars samarbets-
kommitté (USFS)
Den 5 juni anordnar USFS en eskader
uppför Fyrisån. Samtliga båtklubbar är in-
volverade och eskadern består av ett 50-
tal båtar. Såväl kanoter upp till större
båtar. Till eskadern är kommunpolitiker
och vissa tjänstemän inbjudna. Dessa för-
delas på eskaderbåtarna och får informa-
tion genom respektive skeppare. Detta
uppskattas mycket av de inbjudna och det
visar sig i en framtid vara ett mycket
lyckat arrangemang. Eskadern återgår
sedan till Skarholmen där den avslutas
med grillning och samkväm i ESK:s
hamn. 

Årsmötet
I stort sett samtliga funktionärer kvars-
tod. Michael Gelin ersatte Sven-Åke
Carlsson i kappseglingssektionen. Kaj
Fornhem avtackades med diplom och
tennbägare för sitt mångåriga åtagande
som revisor. Han ersattes av Odd Ny-
ström.

Yttranden
USS yttrar sig över Uppsala kommuns
översiktsplan. Samarbete i detta sker med
USSF (Uppsala Sjösportföreningars sam-
arbetskommitté). USFS yttrar sig också
över kommunens planer på nytt varv i
stan och det visar sig att kommunen får
en hel del att tänka på i det avseendet.
Detta beroende på att man nu får klart
för sig vad som krävs för en varvsanlägg-
ning. 
Planer finns på att vårt varv vid USS skall
bebyggas med bostäder vilket får plan-
gruppen att agera även i denna fråga. Vi
får god hjälp av de övriga klubbarna och
USFS som tillsammans med oss inser att
alla Uppsalas båtklubbar inte skulle få
plats där kommunen tänkt sig ett fram-
tida varv, området sydost om Kungs-
ängsbron. Frågan fortsätter att aktualise-
ras med skrivelser och möten mellan
kommunen och USFS i samarbete med
båtklubbarna. 

Restaurang Skarholmen och avloppsled-
ning från restaurangen
Miljö- och hälsovårdsnämnden överkla-
gade länsstyrelsens beslut beträffande att
restaurangen skulle få ha kvar nuvarande
avlopp t o m december månad 2010. An-
ledningen var att ägarna, Pronyb AB, häv-
dade att hotellanläggning skulle påbörjas
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innan årets slut, d v s att detaljplanen
Skarholmens udde skulle vara klar. 
Miljödomstolen gick på länsstyrelsens be-
slut och fastslog att restaurangen kunde
släppa ut avlopp på sätt som skett tidigare
t o m december månad 2010. Nu blev det
inget av detaljplanen Skarholmens udde
med planerat hotell vilket skulle ha gjort
parkeringsproblemen på Skarholmen be-
tydligt större. En marina skulle bland
annat ha omintetgjort fortsatta kappseg-
lingar utanför klubbhuset. Förslaget på en

placeringen av en drivmedelsstation
skulle få ett lika utsatt läge för vindar som
den tidigare sjömacken i Skarholmsviken.
Stora risker för miljöförstöring. 
Resultatet av nya synpunkter av detaljpla-
nen fick till följd att Pronyb AB sålde
tomträtten och restaurangen till Flustret-
ägarna. Bland annat beroende på att pla-
nen för Skarholmens udde drog ut på
tiden samt att man inte såg någon lösning
av detta inom rimlig tid. Motståndet be-
träffande detaljplanen var stort och med
största sannolikhet så har USS:s agerande
i frågan gjort att planerna skrinlagts och
att kommunpolitikerna fått förståelse för
båtlivet. 
Ett stort misstag som restaurangägarna
gjorde var att man inte samarbetade med
båtklubbarna utan i stället försökte köra
över sina närmaste grannar, båtklub-
barna. I stället bedrev man en lobbyverk-
samhet mot politiker och kommuntjäns-
temän. Detta visade sig i slutänden vara
en dålig metod.

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet har under vintern
haft utbildningar i vårt klubbhus. Båt-
klubbarna runt Skarholmen har ekono-
miskt bidragit till en räddningsbåt. Rädd-
ningsbåten lyder under Munsö SSRS och
är en s k Rib-båt. Båten ligger i UMS:s
hamn och full bemanning finns från som-
maren 2010. I Uppsala är det således väl
beställt med räddningsbåtar då rädd-
ningstjänsten har en lite större rädd-
ningsbåt i USS:s hamn.

Ungdomssektionen 
Det händer som under tidigare år mycket
i ungdomssektionen med utbildning av
instruktörer, seglarskola för optimister,
seglarskola för ungdom och vuxna
606:or. Klintenlägret genomförs tradi-
tionsenligt med många deltagare. Stu-
dentseglingar under hösten med 606-
båtar och även kvällar med optimist och
606-båtar. Våra ungdomsledare har verk-
ligen tagit sitt ansvar och driver verksam-
heten framåt.

Kappsegling
Pontus Rosberg med besättning tar hem
silvret i IF-klassen som seglades i Möns-
terås. Conny Kjellberg och Olle Jarstad
lyckades med en hedrande 4:e plats vid
finska mästerskapen för 606:or. En ny-
gammal seglare, Janne Pettersson, har
under sommaren stora framgångar med
sin 55:a Rio, byggd 1914. För sina insatser
så tilldelas han priset Årets debutant vid
höstens medlemsmöte. Priset har några
år varit vilande eftersom ingen värdig

kandidat funnits. Det är åtgång på USS:s
vandringspriser. Conny Kjellberg och
Olle Jarstad tar för alltid hem 606-klas-
sens vandringspris vid USS-regattan.
Christer Olsson och Myran Olsson läg-
ger för alltid beslag på USS:s vandrings-
pris Flitigaste kvällsseglare. Staffan och
Birgit Eklund erövrar för alltid två vand-
ringspriser. Klubbmästare LYS och nep-
tunkryssarklassen. 
Priser som är ständigt vandrande är
Gubb- och gumseglingen som anordnas i
samband med midsommarfirandet på
Klinten och då på midsommardagen. Det
har på några år inte gått att segla om pri-
set på grund av dåligt väder. 2010 blev det
dock seglingar och priserna vanns av
Mats Lavemark respektive Erica Gun-
narsdotter. 

Veteranerna
En av veteranerna och eldsjäl inom USS,
Arne Brandin, avled under året. Arne
Brandin var en person som lade ner ot-
roligt mycket ideellt arbete i USS. Vetera-
nerna var under året mycket aktiva. In-
formationsafton vid Länsförsäkringar,
studiebesök vid Nymans vänner, resa till
båtmässan, julbord och en del övriga ak-
tiviteter. Rolf  Wreedh och Peter Zaine
ansvarar för veteransektionen.

Övrigt
Ärendet sjömack i Skarholmsviken kan
nu för USS:s del anses vara avslutat ef-
tersom de sänken som låg i infarten till
vår hamn har tagits bort. Mackägaren har
med detta utfört sina ålägganden. Enligt
länstyrelsens yttrande och dom i länsrät-
ten skulle kommunen återställa marken
vid den plats sjömacken var tänkt att
ligga. Ännu i skrivande stund (2012) har
detta inte skett. USS har i sig ingen nack-
del av detta, men man kan fråga sig om
vissa beslut inte gäller Uppsala kommun.
I UNT får vi in en insändare med bild av
USS:s brygga vid Skarholmen som sköts
ideellt i jämförelse med den raserade
bryggan utanför UKF som varit obruk-
bar och sett likadan ut i flera år. Det får
till följd att kommunen inom 14 dagar
har satt igång rivning och återuppbygg-
nad av bryggan vid UKF.
Efter ansökan från USS beslutar länssty-
relsen om fartbegränsning till tre knop i
vår hamn, samt att det införs ankrings-
förbud på 25 meter på var sida av USS:s
avloppsledning som korsar Skarholmsvi-
ken. USS tar på sig ansvaret för skylthåll-
ning. >>>>
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2010 således ur många aspekter ett min-
nesvärt år.

2200111 1 
USS ARRANGERAR SSM FÖR 606:OR. UTVECK-
LINGEN PÅ KLUBBHOLMEN SÄBY KLINT FORT-
SÄTTER. NYA ÄGARNA TILL RESTAURANG

SKARHOLMEN ETABLERAR SIG OCH LUGN BE-
TRÄFFANDE PLANERNA RUNT SKARHOLMEN

INFINNER SIG.
Årsmötet
Stadgetillägg genomförs. Tommy Gus-
tavsson väljs till den nya styrelsebefatt-
ningen som informationsansvarig och
Mattias Jansson blir suppleant. Lars H
Ericsson avgår som vice ordförande och
ersätts av Olle Jarstad. Lars H bli sam-
mankallande i valberedningen där också
Bo Larsson kommer in. Rolf  Spörndly
ersätter Ulf  Hedlund som ungdomsan-
svarig och till ungdomssektionen nyval-
des Maria Thuresson, Christer Ohlsson
och Mats Wahlberg. Ett flertal 25-årsnå-
lar delas ut och Heinz Pichl och Christer
Wallsten får guldnålar för 50-årigt med-
lemskap. Lars H Ericsson, Ulf  Hedlund
och Anders Bywall tilldelades tennmugg
och diplom för nedlagt arbete i USS.

Ungdomssektionen
USS gör en ekonomisk satsning för att
rusta våra 606-båtar. Christer Ohlsson
presenterade före årsmötet en 3-års plan
för denna satsning som styrelsen fann
vara bra. Under Christers initiativ påbör-
jas en rustning av båtarna tidigt under
våren och USS får tack vare flera goda
medlemsinsatser hälften av 606-flottans
båtar rustade till ett mycket gott skick.
Samtliga båtar får för övrigt ett lyft ut-
rustningsmässigt. 
Klintenläger genomförs liksom seglar-
skola 606:or och kvällsseglingar både i
optimist och 606:or. Vår ungdomssektion
har Rolf  Spörndly genomfört ett mycket
aktivt år. Ungdomssektionen har båt på
Vaksala torg i maj för att visa seglings-
sporten och Sprintcupen genomfördes
under våren. Tyvärr var inte vädrets mak-
ter med oss vid något av senast två
nämnda evenemangen. 
Ungdomssektionen anordnade också ett s
k företagsevent på sensommaren. Grund-
förslag för anordnande av sådana evene-
mang togs fram genom ungdomsansva-
rig och fastställdes av styrelsen.

Kappsegling
SM för 606:or genomförde den 11 – 14
augusti med ett femtiotal anmälda båtar.
Regattamiddag på Skaris, bortförklaring-
arnas pub i hamnen, samtliga båtar vid
100- och 200-bryggan. Mycket stora och
bra insatser från de ansvariga för landor-
ganisationen med bl a mathållning och
annat som hör den organisationen till.
Ansvariga på sjön gjorde ett mycket bra
arbete och samtliga sex seglingar kunde
genomföras. 
Ett stort antal USS:are lade ner mycket
arbete i samband med SM och fick av
606-förbundet och deltagarna mycket
uppskattning. USS fick pris som klubb
med största antalet deltagande båtar.
Conny Kjellberg och Olle Jarstad tog
hem bronsmedaljen. 
Övrigt som kunde noteras avseende
kappsegling 2011 var att Pontus Rosberg
med gastarna Anna Rosberg och Tomas
Norberg tog hem silvret vid SM för
606:or som anordnades av vår grannk-
lubb ESK. Mikael Gehlin och Charlotte
Bornudd tog hem segern sammanlagt vid
Riks-cupen för 606:or.

Klinten
Klintenansvariga tillsammans med Lars
Sjölund har varit mycket drivande för ut-
vecklingen av vår klubbholme Klinten.
Ny brygga har färdigställts, spåntning har
utförts, bastun har fått ett lyft med reno-
vering och nytt bastuaggregat. Vindskyd-
det på Klinten har färdigställts på ett
mycket fint sätt och är nu mycket funk-
tionsdugligt. Det kan också nämnas att
USS från Riksidrottsförbundet fick bidrag
med 40.000 kr för anläggandet av den nya
bryggan från det s k Torget. Kan också
nämnas att i december inlämnades till
länsstyrelsen en ansökan om muddring av
hamnen vid Klinten. USS fick i mars
2012 svar om att den inlämnade ansökan
beviljats.

Plangruppen
En träff  har skett med de nya ägarna till
Skarholmsrestaurangen. Träffen skedde
på stadsbyggnadskontoret tillsammans
med representanter för båtklubbarna och
representanter från kommunen med in-
tresse för Skarholmsområdet. De nya
ägarna till Skarholmen har vissa visioner
men i nuläget inget konkret. Man är
mycket angelägen att ha samarbete med
båtklubbarna. Några planer på att anlägga

en marina utanför Skarholmen har inte de
nya ägarna. Plangruppen har nu goda
kontakter med de styrande tjänstemännen
i Uppsala kommun och flera givande träf-
far har skett. Tjänstemännens idéer och
underlag är tungt vägande för politiker-
nas beslut. 
I nuläget pekar det mesta på att varvet
blir kvar vid Flottsund. USS har genom
USFS (Uppsala sjösportföreningars sam-
arbetskommitté) yttrat sig också över
kommunplanen Årike Fyris. Året 2011
har varit mycket givande och framgångs-
rikt för plangruppen.

Övrigt
I början av året får USS från Ärna IF
överta två 606-båtar med båtvagnar. Vissa
villkor ställs i samband med övertagandet
och det är kappseglingssektionen som an-
svarar för båtarna.
USS köper in en hjärtstarter som under
sommaren kommer att finnas i vaktku-
ren, under höst vid varvet och under vin-
tern i klubbhuset. Vid vårens medlems-
möte instruerar Stefan Nilsson om
handhavande för våra medlemmar. Fler
utbildningar kommer att ske. Förhopp-
ningen är att den aldrig skall behöva an-
vändas. 
Överenskommelse träffas med Restau-
rang Skarholmen om att lägga avlopps-
ledning över Skarholmsviken till kommu-
nens anläggning. På grund av att det
under våren och sommaren skulle ha varit
förenat med stora olägenheter för USS
om arbetet skulle ha utförts under båtsä-
songen, senarelades arbetet. Utförandet
skedde under oktober och november
genom USS:s hamn och avtal har upprät-
tades avseende villkor mellan Uppsala
kommun, USS och Pronyb AB (ägaren
till fastigheten). Med detta så skall pro-
blemet med avloppslukt i vår hamn vara
lösta.
Miljökontoret gör under sensommaren
en inspektion av USS beträffande klub-
bens miljöhantering. USS är att jämföra
med så kallad verksamhet då det gäller
hantering av farliga vätskor och liknande.
USS fick en del smärre anmärkningar
som våra miljöansvariga skall åtgärda
inför upprättandet av 2012 års avfalls-
hanteringsplan. En miljöplan skall upp-
rättas vart tredje år.
Klubbmästeriet anordnade hösteskader
uppför Fyrisån i ett strålande väder. Es-
kadern avslutades med kortare stopp vid
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TILLBAKABLICK

Flottsund och grillkväll på Klinten.
Vid höstens medlemsmöte delades vand-
ringspriserna från midsommarens Gubb-
och gumseglingar vid Klinten ut till Sven-
Åke Karlsson respektive Jessica Ham-
marling. Bland övriga priser som utdela-
des kan nämnas att Maria Thuresson fick
UKF:s vandringspris för sin insatser i se-
gelsporten för ungdomar i Uppsala. 
Anna-Greta Jansson lämnar oss i en ålder
av 84 år den 26 februari. Anna-Greta var
en medlem som spred glädje omkring sig
genom bland annat sin musikaliska ådra.
Som ett minne efter sig lämnar hon USS:s
klubbvisa som fanns återgiven i USS-ak-
tuellt nr 2 år 2011.

Avslutning
Verksamhetsåret 2011 avslutas på sitt sätt
i samband med årsmötet den 10 mars
2012 som blev mitt sista årsmöte efter 30
år i USS:s styrelse och 22 år som ordfö-
rande. Det kan konstateras att USS har
513 registrerade båtar och totalt 1377
medlemmar varav ca en tredjedel består
av kvinnor. Vid mitt avslutande årsmöte
gjordes stadgeändring avseende hamn-
vakten, enklare hantering än tidigare be-
träffande ordningsregler och instruktion.
Mari-Ann Larsson blev ordförande och
Cia Gad Böckman ersatte avgående sek-
reteraren Leif  Engqvist. Anna Bertze av-
tackades efter sina år och nedlagt arbete i
ungdomssektionen. Silvernålar för 25-
årigt medlemskap utdelades och Bengt
Palmqvist fick guldnål för 50-årigt med-
lemskap. Leif  Engqvist avtackades och
blev också kallad till hedersmedlem för
sina mångåriga insatser som sekreterare i
USS. Allan Magnusson blev hedersmed-
lem för sina stora ideella insatser i vår
hamn. Leif  Engqvist blev sammankal-
lande i valberedningen där förutom
Bosse Larsson även undertecknad ingår. 
Själv blev jag avtackad med diplom, tenn-
bägare, blommor och avskedspresent. 
Det känns bra att lämna styrelsen efter 30
år som för mig varit mycket givande och
trivsamma. Detta beroende av de duktiga
medarbetare som funnits i styrelsen samt
det stöd jag känt från medlemmarna. 
Jag kommer fortsatt att engagera mig i
plangruppen och vara sammankallande.
Dessutom kommer jag självklart att göra
insatser för USS genom ideellt arbete vil-
ket är en grundpelare i Upsala Segel Säll-
skaps verksamhet.

Lars-Eric ”Lasse” Söderström 

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 
15 minuter – i alla väder. Och våra moderna räddnings-
båtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge 
en gåva eller bli medlem, så bidrar du till att rädda liv till 
sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack 
för ditt stöd hjälper vi dig om du t.ex. får roderhaveri eller 
motorstopp – även när sjön ligger spegelblank.  
Läs mer på sjöräddning.se eller  
ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

NNYY SSMMIIDDIIGG AAPPPP TTIILLLL DDIINN
IIPPHHOONNEE OOCCHH AANNDDRROOIIDDMMOOBBIILL!!

www.uppsalataxi.se

>>>>
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VARVET

Varvet

Kvartersbasar:

V.chef KV 1 Allan Pettersson 018-30 93 18 070-602 27 40
KV 2 Kristoffer Hägg 018-53 26 28 070-53 26 28
KV 3 Jan Pettersson 018-50 44 07 070-911 93 02

v.Vchef KV 4 Thomas Wärngren 018-32 62 39 018-68 31 14
KV 5 Erlendur Karlsson 018-32 03 09 070-413 26 99
KV 6 Abel Soto 018-50 21 05 073-997 57 95
KV 7 Mahan Stanley 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

Information inför våren 2013.

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. Där finns tillgång
till miljöstation, mastkran, sjösättningsramp, fast kran med lyftkapacitet på 5 ton, el
och vatten. För varvet svarar varvschefen, vice varvschef  och kvartersbasar. Uppställda
båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.
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SÖSÄTTNING

Kv 1 2 3 27 april Start kl 06.00
OBS! Platserna 1-11 i Kv 2 sjösättes den 5 maj efter Kv 5.
Kv 4 28 aprilt Start kl 07.00
Kv 6 7 4 maj Start kl 07.00
Kv 5 & Kv 2(plats 1-11) 5 maj Start kl 07.00
Kv 8 13-14 maj Kl 16.00 – 21.00

Listor med tider när du skall vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före sjösättningen.
21 maj kl 18.00-19.00  Samordnad transport av vagnar till ESK:s varv.
23 maj kl 18.00  Varvsstädning
24 maj Vagnar och material, överblivet vid städningen, skrotas
31 maj Omärkta, kvarvarande, master i mastställningarna kommer att lyftas bort
för eventuell skrotning.

Kallelse till aktivitetsarbete kommer via e-post

Upptagningsdagar under hösten 2013 enl nedan:
Kvarter 8 12-13 sept Kl 15.00 – 19.00
Kvarter 6 7 21 sept Start kl 07.00
Kvarter 5 2(plats 1-11) 22 sept Start kl 07.00
Kvarter 1 2 3 28 sept Start kl 06.00
Kvarter 4 29 sept Start kl 07.00
10 sept kl 18.00-19.00 Hemtagning av vagnar från ESKs varv
14 sept kl 10.00 Utställning av vaggor

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

Sjösättningsdagar 2013Något Du som båtägare måste
tänka på när Din båt står på
varvet:

• Alla uppställningsanordningar
måste vara märkta med namn och
aktuellt telefonnummer VÄL SYN-
LIGT. Märkningen är en säkerhets-
åtgärd för medlemmarna om
något skulle hända, och inte minst
viktigt för att underlätta städ-
ning/vår och utställning/höst.

• Varvsgruppen kommer att ge-
nomföra en besiktning av samtliga
uppställningsanordningar och där
dessa befinns vara dåliga, kommer
ägaren kontaktas för åtgärd.

• Ej märkta uppställningsanord-
ningar debiteras 300 kr.

• Alla master som förvaras i mast-
skjulet måste vara märkta med
namn och telefonnummer. Spri-
dare skall vara avmonterade. Inga
master får ligga kvar på bockarna
utanför mastskjulet. De bör flyt-
tas snarast möjligt.

• Används värmefläkt i båten skall
den vara bevakad vid användning
och får inte lämnas påslagen över
natten. Tänk på brandfaran.

• I miljöstationen finns fat som
skall användas för olja och glykol.

• Båtägare skall själva lämna sina
uttjänta batterier till återvinnings-
station.

• Elföreskrifterna kräver låsta skåp.
• Behöver Du el i större omfattning.
Kontakta varvschefen för ett avtal
om el.

• Vid svetsningsarbeten eller använ-
dande av vinkelslip på varvet gäl-
ler reglerna för HETA ARBETEN.
Svetsningsarbete måste alltid an-
mälas till varvschef  eller vice
varvschef  före igångsättande.
GLÖM EJ BRANDSLÄCKARE.

• I båtarna får under varvsperioden ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar
med bränsle (diesel, bensin etc) eller andra lättantändliga vätskor. 

Tänk på brandfaran.

- VÄL SYNLIGT - är en säkerhetsåtgärd som in-
förts för att medlemmarna skall kunna nås via
telefon av förbipasserande eller medlemmar
som uppmärksammat att något hänt med
medlemmens båt.
Den 22och 23 oktober gjordes kontroll av

märkningen på vaggor och vagnar av Allan Pet-
tersson och Beryl Tagai. Det blev ett nedslå-
ende resultat. Fyrtiotre (43) medlemmar hade
ingen märkning och kommer att få en 300-kro-
norsräkning.
Cirka ett hundratal hade mycket bristfällig

märkning. Här får man leta under presseningar
– varav en del båtar var inslagna som julklappar
– på varenda planka eller stötta och eventuellt
hitta en liten lapp eller ett näst intill oläsligt
namn som någon gång skrivits med spritpenna
etc etc etc.. Den här typen av märkningar är
inte väl synliga.
Ordningsreglerna för varvet, punkt 7, som

alla har tillgång till, säger att: ”båtställning skall
vara tydligt och väl synligt märkt  med båtäga-

rens namn och telefonnummer”.
Märkningen har också tillkommit för att un-

derlätta för de medlemmar som arbetar ideellt
med att ta fram/tillbaka ställningarna vår och
höst. Det är inte så roligt att bli nerskälld för
att en omärkt vagga inte står på plats. Detta är
tyvärr också något som förekommer.
Så skärp er alla som känner sig träffade och

åtgärda snarast era uteblivna eller bristfälliga
märkningar. Ny kontroll kommer att genom-
föras.
Istället för de sammanlagt 16 timmar som

denna kontroll tog att genomföra kanske vi
nästa gång endast behöver anslå halva den
tiden.
Tänk på att vi som arbetar ideellt också är

medlemmar. Klubben har inga anställda som
utför något arbete. Det är på oss själva det
hänger om vi skall ha en väl fungerande och
trivsam klubb.

Allan Pettersson
Varvschef

Märkning av båtställning, vaggor och vagnar 
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ANSÖKAN OCH UPPSÄGNING
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Ansökan om
 ham

n- och varvsplats
För att stå i kö för ham

n- och varvsplats m
åste m

an vara m
edlem

 i U
SS. 

H
am

nplatser fördelas under feb - m
ars och varvsplatser aug - sep

H
am
nkö (senast 31/1) 

Byte av ham
nplats (senast 31/1)Platsnr: .............  

A
nge skäl: _____________________________________
Varvskö (senast 15/8) 

H
ar flyttbar vagn

B
åt:

Fabrikat___________________Båtens nam
n________________________

Båttyp:
Segelbåt   

M
otorseglare   

Segeljolle   
M
otorbåt   

Roddbåt(m
otor) 

SegelN
r: __________________ V

H
F Signal: ___________________

Skrov:
Plast 

Trä 
M
etall 

Betong 

Längd: __________  
Bredd:__________  D

jup: __________

Färg: ___________ 
V
ikt: __________

Försäkringsbolag: ____________________  Försäkringsnr: ____________________

O
B
S! 

B
åt som

 har ham
n- eller varvsplats m

åste ha gällande för-
säkringar enl. stadgarna

U
ppsägning 

av varvs- resp. ham
nplats sam

t eventuellt m
edlem

skap

Jag säger härm
ed upp:
H
am
nplats nr:____________________

Senast 1 jan. därefter reduceras återbetalningen.
T.o.m

. 31/3: ham
navgift -200 kr åter. 1/4 - 15/6: 1/2 ham

navg. åter om
 

platsen kan hyras ut. E
fter 15/6: ingen avgift återbetalas.

V
arvsplats kvarter nr:____________________
Senast 15 aug. därefter återbetalas ingen avgift
M
edlem

skap  (avgift återbetalas ej)  K
lubbnycklar bifogas:__________st

N
am

n: 
___________________________Tel bost:__________________________

Adress: 
___________________________Postadr:__________________________

E
-post:______________________________________________________________

För ev. återbetalning av avgift
Pg.nr:___________________  Bank: Clearnr.__________ N

r______________________

D
atum

:_________________U
nderskrift:_____________________________________

�
�
�
�

U
ppsägning av ham

n- och varvsplats
B
etalning av ham

navgift 
Adressändring och ändring av båtuppgifter 

O
m
 D
u inte skall använda D

in ham
nplats under säsongen eller del av säsongen,  m

eddela U
SS

snarast (det finns m
edlem

m
ar som

 ej fått ham
nplatser till sina båtar).

O
rdinarie aviseringar:

M
edlem

savgifter och ham
navgifter betalas senast den 31/1  

Varvsavgift och aktivitetsavgift betalas senast den 31/5 
Fördröjning av betalningen m

edför att fördelning av ham
n- och varvsplatserna blir försenade.

A
dressändring och båtbyte skall anm

älas till U
SS. U

tskickade brev, som
 kom

m
er i retur, kan

m
edföra att D

u m
ister m

edlem
skap, ham

nplats och varvsplats.
Se även vår U

SS hem
sida ”w

w
w.uss.nu” 

�
�
�
�

U
ppsägningsdatum

 och avgifter 
H

am
nplats sägs upp senast den 1 januari. 

Varvsplats sägs upp senast den 15 augusti.

M
edlem

 som
 ej utnyttjar sin ham

nplats under säsongen skall m
eddela detta så att ham

nplatsen
kan hyras ut i 2:a hand. D

en som
 ej har utnyttjat sin ham

nplats kan få betala 1 extra ham
nav-

gift. (D
etta är för att så m

ånga m
edlem

m
ar som

 m
öjligt skall erhålla ham

nplats).
O
m
 uppsägningarna sker senare kom

m
er extra avgifter att debiteras.

Avgifter vid sen uppsägning och vid ej betald avgift i rätt tid.
E
j betald ham

n- eller varvsavgift i rätt tid.
200 kr

Sen uppsägning  av ham
nplats 

t.o.m
. 31 m

ars
200 kr

U
ppsägning av ham

nplats,
1 april – 15 juni

1/2  ham
navg. återbetalas

Tom
 ham

nplats, som
 kan hyras ut i 2:a hand

före 15 juni
1/2  ham

navg. återbetalas
U
ppsägning av ham

nplats  
efter 15 juni

Ingen avg. återbetalas
U
ppsägning av varvsplats 

efter 15 augusti
Ingen avg. återbetalas

Avgifterna debiteras vid påm
innelse eller vid nästa aviseringstillfälle . 

Styrelsen
M
eddela 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? M

eddela då Janne (v. ham
nchef) Tel 0736-29 12 96, 018-69 55 16

www.uss.nu
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USS klubbhus 
Som medlem i USS har Du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus 

för egen privat fest 1 okt - 30 april. Det kostar 1500 kr per tillfälle. 

kontakta:  
Helen Carlson 018-320 320; 0706-012222  Eva Rang 018-300 185; 0734-308184

Information om nya stadgar och 
ordningsregler finns

på hemsidan: www.uss.nu

Angående jollestället

Ni som har en jolle i jolleställen och inte har märkt den med namn och telefon-

nummer, kommer att få jollen klassad som ägarlös.

Ställen är inte avsedda för ”evighetsförvaring” utan behövs för aktiv verksamhet.

Enligt paragraf 6 i ordningsreglerna för hamnen skall samtliga jollar vara märkta.

Kontroll av märkningen kommer att ske under hösten, och de jollar somm saknar

märkning kommer att betraktas som de saknar ägare och övergå i USS ägo.

Intendenturen; Janne Lundmark

****************************************************
USS söker en eller flera ledare till sommarens Klintenläger
24 - 28 juni.

Klintenlägret startade 1990 med 17 unga seglare och har på-
gått sedan dess i 23 år.

Klintenlägret har varit populärt och utbildat många unga
USS:are i seglarkonsten.

Ungdomsverksamheten är viktig del i klubbens verksamhet.

Vill du ha mer information skicka ett mail till  så kontaktar vi
dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen

****************************************************

Sökes 
Ledare till Klintenlägret

Första Klinten-lägret 1990

Lägerdeltagare 2003
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Sjöställ 7OC
Mycket hög kvalite, tejpade sömmar. Vatten-

pelare 20,000mm H2O/andas 12,000
g/m2/24h. Infällda fleecefordrade ytterfickor

samt en innerficka med blixtlås

1 290.-
Nr 8330- (1990.-)

Jacka

1290.-

990.-
Nr 8331- (1690.-)

Byxa

990.-

Nr 5631-23 (2390.-)

Inkl 12V-kabel,
blinkar i vattnet.

Flyter!

1 795.-1 795.-
VHF ICOM M23

Flyter, inkl Li-Jon-
batteri och 12/230V-laddare

VHF ICOM M23
Flyter, inkl Li-Jon-

batteri och 12/230V-laddare

7” pekskärm
Hög upplösning!

Nr 5627-4527

Garmin GPSMAP 720
Lägg order nu och få leverans

under februari - 2013

6 890.-6 890.-
Nr4526-5

(398.-)

359.-359.-

VC17m
International Västkust
Originalet tillbaks!

Nr 5512-45 (1290.-)

Kylskåp 49L H525x
B380xD470mm (6490.-) Nr 4791-48

Solcellspanel 45W
835x510mm

Kylskåp 65L H530x
B450xD500mm (7290.-) Nr 4791-65

890.-890.-

6 690.-
5990.-
6690.-
5990.-

Enkelblock -
Rutgerson
Lina max 14mm
Nr 1603-601 (149.-)

125.-125.-

VHF HH475
Flyter, inkl NiMH-
batteri och laddare

VHF HH475
Flyter, inkl NiMH-
batteri och laddare

Nr 5631-475 (2390.-)

Med
Bluetooth

1 890.-1 890.-

Enkel (498.-) Nr 4372-1
Avlastare Rutgerson

289.-289.-

POSTTIDNING B
B

SVERIGE

PORTO BETALT

RETUR TILL: 
UPSALA SEGEL SÄLLSKAP

SKARHOLMEN, 756 53 UPPSALA


