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V
ilken fantastisk höst vi fick 
efter den underbara som-
maren, löven har varit 
kvar ovanligt länge på 
träden och därmed 

har vi kunnat njuta än mer av denna 
fina årstid. Precis som man önskar 
på våren att tiden mellan hägg och 
syren skall bli utsträckt hade jag sam-
ma känsla med denna höst.

Nu närmar sig Lucia med tillhö-
rande Lucia pub med stormsteg, några 
har varit iväg på julbord med USS funktio-
närsresa, i år var 130 personer inbjudna. Sedan 
lackar det mot jul, som bjuder på många lediga da-
gar. Jag hoppas att alla kan glädjas och samla krafter inför vårens 
bestyr. 

Träffen Bosön och Distriktskonferens 
2013 Svenska Seglarförbundet (SSF)
Deltagare från USS på Träffen 2013 var Maria Thuresson och 
Mattias Vallgårda från ungdomssektionen. Redogörelse från det-
ta kommer i nästa nummer av USS-aktuellt eftersom tidningen 
redan gått till pressarna när mötet genomförs.

Plangruppen
Plangruppen har fortsatt med de uppgifter som styrelsen gett 
dem, bland annat frågan om kommunen skall ta över ångbåts-
bryggan som tyvärr blivit en följetong. 

Vidare har Plangruppen deltagit i möte med kommunen där 
även undertecknad medverkat gällande exploatering av Södra 
Sunnersta som man vill kalla det. Området sträcker sig från strax 
söder om Flottsund till Skarholmen.

Alla båtklubbar i området har fått vara med från början, ef-
tersom Uppsala kommun ser oss som viktiga parter i frågan. En 
Exploateringsanalys har gjorts där visioner om området presen-
terats. Flera av dessa visioner är dock ej genomförbara och det är 
där båtklubbarnas åsikter vägs in.

Uppsala sjösportföringars samarbetskommitté, USFS är 
språkrör för alla klubbar i denna fråga och undertecknad kom-
mer fortsätta närvara på dessa möten i framtiden. 

Se ytterligare info om detta på annan plats i tidningen där 
Lars-Eric Söderström mer utförligt berättar om projektet. 

Båthus i kappseglingscentrum
Arbetet med att bygga det nya båthuset börjar nu ta form un-
der ledning av Intendenten Jan Lundmark och Kjell Mattson 
i Kappseglingssektionen. Det är tänkt att vi skall utnyttja hu-

set främst för att underhålla och reparera 
klubbens båtar. Det kan även brukas för 
andra ändamål. 

Tanken är också att få igång ung-
domsverksamheten som gått på spar-
låga de senaste åren.

Aktivitetsarbete
Aktivitetsarbetet i klubben fortskrider, 

man har bland annat målat om väggarna 
och taket på undervåningen i klubbhuset. 

På Klinten har det muddrats i hamnen un-
der hösten, massorna används för att fylla upp 

marken bakom verkstadsbodarna. Man har även 
tagit in bryggor och stängt för säsongen.

Planeringsresan
I år gick planeringsresan för styrelsen till Helsingfors, vi kunde 
konstatera att USS har god ekonomi vilket påverkar investe-
ringar och löpande underhåll på ett positivt sätt. För närvarande 
har vi inga större investeringar som skall göras, men inom en 
femårsplan måste vi satsa pengar på bla spolplattor eftersom ett 
lagkrav för detta kommer inom några år.

En sådan placering av pengar kräver också att vi får längre 
arrende på varvet. Detta är något som vi bevakar genom Plan-
gruppen och via USFS i kontakten med kommunen eftersom 
det är en fråga som berör alla båtklubbar.

Med på planeringsresan var hamngruppen (USS) för att re-
dovisa sina visioner och planer för framtiden. Ett flertal intres-
santa och genomförbara förslag presenterades för styrelsen.  

En av propåerna var att anlägga isfri hamn. Tanken är den att 
man kan ha en del av hamnen isfri för de som vill ligga i med 
båten året runt. På detta sätt avlastar man även varvet som idag 
är mer än fullt med kö som följd.

Juluppehåll
Nu står som sagt julen för dörren med mycket ledighet för de 
flesta och efter det väntar ett nytt år med nya evenemang i USS 
regi, närmast på agendan står Årsmötet i mars, missa inte det.

På varvet står båtarna och får sin vintervila men snart är det 
dags att börja med vårrustningen och vi kan se framemot en ny 
båtsäsong. Med detta vill jag önska alla medlemmar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År

Mari-Ann Larsson
Ordförande

Vid RodRetVid RodRet
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Veteranerna med gäster  vakar in det nya året i klubbhuset! 

Nyårssupé bestående av: 
Förrätt, varmrätt och dessert. Dryck till tolvslaget ingår, 

i övrigt medtages de drycker du önskar dricka. 
För närmare upplysningar och bindande anmälan kontakta 

Rolf och Birgit Wreedh     Tel. 71 33 91 
Thomas och Eva Candert  Tel. 32 02 64

Obs! Antalet gäster är begränsat. 

2014

Mars

Båtmässan ”Allt för sjön” 
(Större än tidigare) 

Vi åker till den stora Båtmässan 
Lördagen den 1 mars. 

Buss där allt ingår, buss/inträde, garderob i buss. 
Pris: 270:- kronor. 

Buss från UKK på Storgatan kl. 09.00 
eller från ICA Vilan  kl. 08.45. 

Anmälan till: 
Rolf      018 71 33 91 
Allan    018 30 93 18 
Janne    018 42 50 42

Maj
Vår populära vårresa till Åland med M/S Eckerö. 

Tisdagen den 6 maj  
Ombord finner du deras berömda räksmörgås. 

Vi äter stort skärgårdsbord till ett bra pris.  
Skärgårdsbord buss/båt T och R 300:-  kronor per person. 

Obs! Endast båt/buss T och R 100:- kronor . 
Boka skärgårdsbordet där ingår buss/båt. 

Anmälan till  
Rolf Wreedh          Tel.  018 71 33 91 
Allan Pettersson     Tel. 018 30 93 18 
Janne Nyström       Tel.  018 42 50 42

Inbjudan från Veteranerna
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Kalendariet

Omläggning och nyproduktion av

Papptak  •  Tegeltak 
Takmålningar

Kontakta oss för mer information!
Fria kostnadsförslag!

018 - 30 07 37  •  0707 - 27 84 90
Box 359, 751 06 Uppsala

Tel 018-383055
Väg 255 10km  
s. Uppsala

onsd-fred 12-18
lörd 10-15

Låt dig överraskas
av vårt breda sortiment av kvalitetskläder t.ex

SvD fredag 18 mars 201126 UTRIKES

Inaria inredning Walk-in-closet

Ge oss inte dina aktier.
Ge oss bara !

(Du kan få mer än du tror tillbaka.)

Pengar ska växa, arbeta och göra nytta. 
Det gör de i Aktiegåvan.

Du skänker utdelningen på dina privata 
aktier till en eller flera av 36 utvalda, noga 
genomlysta ideella organisationer. Du kan 
också skänka utdelning från fåmansbolag.
En tusenlapp som skulle gett dig 700 
kronor efter skatt, blir 1.000 starka kronor 
för organisationen – som är skattebefriad. 

Din egen vinst kan bli mångfalt större. 
Du styr nämligen pengarna till den ideella 
verksamhet eller forskning som du vill 
stärka. Vem vet, du kanske själv får glädje 
av din insats i framtiden? 

Gå in på aktiegåvan.se idag, läs mer 
och hjälp oss hjälpa! 

Välkommen att låta din utdelning arbeta 
smartare!

Fredrikslund ligger 
längs väg 255, 10 km 
s. Uppsala

Tel: 018-383 055
Ons-Fre: 12-18

Lör: 10-15

stort sortiment från

VÅRNYHETER

Fredrikslunds Gård
www.fredrikslund.se

Fr

Östermalms Saluhall 08-662 45 79. Söderhallarna 08-644 40 40. Täby Centrum 08-638 05 38. Vaxholm 08-541 334 66. Nacka Forum 08-718 56 00. Hötorgshallen 08-10 24 72. Butik & Brasserie 08-300 300. melanders.se

Färska räkor 18:-/hg
Blåmusslor 55:-/nät

Hårda strider i Libyen
Kriget i Libyen rasade i går 
 vidare på två fronter. Rege-
ringsstyrkorna gjorde ett nytt 
försök att inta staden Misrata 
i västra landsdelen. Samtidigt 
fortsatte striderna att vara hår-
da i Ajdabiya i östra Libyen där 
oppositionen vägrar kapitulera.

Regeringsstyrkorna har sedan 
fl era dagar omringat Misrata, 200 
km öster om Tripoli och landets 
tredje största stad med 300 000 

invånare. Men Gaddafi s män har 
haft svårt att göra effektiva in-
brytningar i staden, som fort-
farande hålls av rebellerna.

I onsdags uppgavs att rege-
ringsstyrkorna tagit kontroll över 
Ajdabiya och att vägen låg öppen 
mot oppositionens huvudfäste 
i Benghazi. I går kom dock rap-
porter om fortsatta strider och 
det fanns ingen tillförlitlig infor-
mation om vilka som hade kon-
trollen. Flygplan inledde också 

beskjutning av Benghazis fl yg-
plats, minst ett regeringsplan ska 
ha skjutits ned.

Sent igår kväll inleddes den 
första debatten i FN:s säkerhets-
råd där ett förslag om fl ygför-
bundszon diskuterades. USA är 
nu positivt till detta, medan Kina, 
Ryssland och Tyskland har ut-
tryckt tveksamhet.

JAN BLOMGREN
08-13 52 60, jan.blomgren@svd.se

Iran skickade upp 
raket i atmosfären
Iran uppges ha fyrat av en ny  raket 
till en höjd av 12 mil i atmosfären, 
med en kapsel som kan hysa en 
apa. Omvärlden anar  militära 
 motiv bakom Irans rymd- och 
kärnkraftsprogram, men Iran 
 säger sig ha fredlig avsikt.

Enligt den statliga nyhets-
byrån Irna avfyrades Kavosh-
gar-4 (”Utforskaren”) i tisdags 
och uppnådde sin avsedda höjd, 
varifrån den kunde skicka 
 information till forskarna.

Omvärlden är föga förtjust 
i kombinationen av Irans    -
rymd- och kärnkraftsprogram, 
som man tror kan möjliggöra 
uppskjutandet av långdistans-
raketer med kärnvapen. 

TT-AFP-REUTERS 

Renare luft 
i Köpenhamn

Det har blivit hälsosam-
mare att andas in den 
danska huvudstads-

luften i Köpenhamn. 
Mellan 2002 och 2010 har 

 föroreningarna av små partiklar 
i luften minskat med runt 
50 procent, visar preliminära 
 resultat från mätningar som 
gjorts vid HC Andersens 
 boulevard – en av Danmarks 
mest trafi kerade gator med 
60 000 bilar varje dag.

De små partiklarna misstänks 
vara särskilt hälsofarliga och 
öka risken för hjärt-och 
 kärlsjukdomar, kronisk bronkit 
och lungcancer. TT-RITZAU 

2013

v49 Dec

v49 3 ti 18:30 Styrelsemöte 12 Klubbhuset

v50 9 må 08:00 USS Aktuellt distribueras

v50 11 on 18:00 Veteraner - Julbord

v50 14 lö 18:00 Lucia-Pub Klubbhuset

v53 31 ti 19:00 Nyårssupé (bindande anmälan) Klubbhuset

2014

v1 Jan

v1 1 on 12:00 Vaktlistan läggs fram Klubbhuset

v2 7 ti 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 1 

v3 14 ti 18:30 Styrelsemöte 1 Klubbhuset

v4 22 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset

v5 Febr

v7 15 lö 23:59 LOK-stöd

v8 17 må 08:00 USS Aktuellt distribueras 

v8 19 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset

v9 24 må 20:00 Båtmässan Älvsjö - sista anmälningsdag

v9 28 fr 20:00 Vaktlista tas in Klubbhuset
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Sjölekis 2014

Vill du bli instruktör?.

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seg-
lingsintresserade  ungdomar som saknar 
instruktörer och ledare.

Vi seglar optimistjolle och 606.

Ungdomsverksamheten är en viktig del 
i klubbens verksamhet.

Vill du ha mer information skicka ett 
mail till  ungdom@uss.nu
så kontaktar vi dig.

Vänlig hälsning Ungdomssektionen
Ungdom@uss.nu

Sökes

Instruktörer/Ledare till 
Ungdomssektionen

Luciapub
Lördag 14 december

Klockan: 18.00 i USS klubbhus

Hjärtligt välkommen 

2013

v49 Dec

v49 3 ti 18:30 Styrelsemöte 12 Klubbhuset

v50 9 må 08:00 USS Aktuellt distribueras

v50 11 on 18:00 Veteraner - Julbord

v50 14 lö 18:00 Lucia-Pub Klubbhuset

v53 31 ti 19:00 Nyårssupé (bindande anmälan) Klubbhuset

2014

v1 Jan

v1 1 on 12:00 Vaktlistan läggs fram Klubbhuset

v2 7 ti 23:59 Manusstopp USS Aktuellt nr 1 

v3 14 ti 18:30 Styrelsemöte 1 Klubbhuset

v4 22 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset

v5 Febr

v7 15 lö 23:59 LOK-stöd

v8 17 må 08:00 USS Aktuellt distribueras 

v8 19 on 19:00 Expedition 19-20 Klubbhuset

v9 24 må 20:00 Båtmässan Älvsjö - sista anmälningsdag

v9 28 fr 20:00 Vaktlista tas in Klubbhuset
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varvet 2013

USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 270 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.

Viktig nyhet
Från kranförarna har kommit önskemål om förkortad arbetstid under sjösätt-
nings- och upptagningsdagar. För att tillmötesgå dem, har vi valt att utöka, 
nu närmast sjösättningsdagarna, med en halv dag. Det innebär att delar av 
kvarter 2 och 3 startar sin sjösättning fredagen den 2 maj kl 12.00. Som vanligt 
kommer listor med dagar och tider anslås på anslagstavlarna ca 2 veckor i för-
väg. Det är mycket viktigt att du, när tiden närmar sig, kontrollerar listorna 
så du vet vad som gäller för din båt. Sist, men inte minst lika viktigt, är att 
du noterar sjösättningsdagarna, så du inte av misstag bokar in dem för andra 
aktiviteter.

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 
KV 2 Ulrik ErikssonVakant 
 018-50 98 98 076-502 32 08
KV 3 Jan Pettersson  
 018-50 44 07 070-911 93 02
KV 4 Thomas Wärngren (vice varvschef )
 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

Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Något 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 vik-
tigt för att underlätta städning/
vår och utställning/höst

•	Varvsgruppen	 kommer	 att	 genom-
föra en besiktning av samtliga upp-
ställningsanordningar och där 
dessa befinns vara dåliga, kommer 
ägaren kontaktas för åtgärd.

•	Ej	märkta	uppställningsanordning-
ar debiteras 300 kr.

•	Alla	 master	 som	 förvaras	 i	 mast-
skjulet måste vara märkta med namn 
och telefonnummer. Spridare skall 
vara avmonterade. Inga master får 
ligga kvar på bockarna utanför 
mastskjulet. De bör flyttas 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	 läm-
na sina uttjänta batterier till 
återvinningsstation.

•	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 gäller 
reglerna för heta arbeten. Svets-
ningsarbete måste alltid anmälas 
till varvschef eller vice varvs-
chef före igångsättande. glöm ej 
brandsläckare

•	I	 båtarna	 får	 under	 varvsperioden	
ej förvaras: gasoltuber, lösa dunkar 
med bränsle (diesel, bensin etc) el-
ler andra lättantändliga vätskor. 
Tänk på brandfaran..

Aktivitetsarbeten
•	 I	 pärmen	 ”aktivitetsarbeten”	 i	

klubbhuset kan du anteckna dig för 
ett eller flera av de aktivitetsarbe-
ten som budgeterats för varvet.

Kvartersbasar

Kvarter 
Delar av Kv 2 - 3  2 maj 
Start 12.00

Kvarter 1- 2- 3  3 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 4  4 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 6 - 7  10 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 5  11 maj 
Start kl 07.00

Kvarter 8  13 maj 
Kl 16.00 -  21.00

Kvarter 8  14 maj 
Kl 16.00 -  21.00

Reservation för eventuella änd-
ringar vi ej råder över. Listor 
med tider när du skall vara på 
varvet sätts upp ca 2 veckor före 
sjösättningen.
16 maj kl 18.00-19.00  Samordnad 
transport av vagnar till ESK:s 
varv.
19 maj kl 18.00  Varvsstädning
20 maj Vagnar och material, över-
blivet vid städningen, skrotas

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

Sjösättningsdagar våren 2014
Märkning av båtställning,  

vaggor och vagnar
Ordningsreglerna för varvet, 
punkt 7, säger	 att:	 ”båtställning	
skall vara tydligt och väl synligt 
märkt  med båtägarens namn och 
telefonnummer”.
Tyvärr förekommer mycket brist-
fällig märkning. (De får en 300-kro-
norsräkning). Man får leta under 
presseningar, på varenda planka el-
ler stötta för att kanske hittar en 
liten lapp eller ett näst intill oläs-
ligt namn som någon gång skrivits 
med spritpenna. Märkningen har 
tillkommit för att underlätta för 
de medlemmar som arbetar ideellt 
med att ta fram/tillbaka ställning-
arna vår och höst. Det är på oss 
själva det hänger om vi skall ha en 
väl fungerande och trivsam klubb.

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2014
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Medlemsmötet

USS:s kassör Bo Anjou inledde sedan mö-
tet med information om nästa års avgifter. 
Det ekonomiska läget för klubben är så-
dant att man även nästa år planerar för att 
kunna behålla både medlems- och hamn-
avgift oförändrade under 2014.

USS medlemsmöte 13 november 2013
Referat från 

Mötet öppnades med att ord-
förande Mari-Ann Larsson, 
hälsade de ca 50 personer som 
kommit hjärtligt välkomna!
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Ordförande delade ut priser för goda seg-
lingsinsatser 2013.

De som fick USS vandringspriser 2013 är 
följande:

Flitpris-Ungdom: David Vallgårda

UKF-tränare under 25 års ålder: Maria 
Turesson

Uppmuntringspris ungdom 1000 kro-
nor: Ebba Wåhlin

Årets debutant: Erik Svensk

Flitpris kvällsseglingar: Christer och My-
ran Olsson

ESK-USS Totalsegrare kvällskappsegling-
ar: Christer och Myran Olsson

USS-cup: Pär-Bertil Eklund

KM 606:or Rune Larssons vandringspris 
för ungdom under 25 års ålder: Erik Svensk

Gubbsegling: Björn Lantz
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Lasse Söderström representant och sam-
mankallande i plangruppen redogjorde för 
det samarbete som pågår mellan båtklub-
barna i Uppsala och Uppsala Kommun i 
hur områdena för hamnar och varv ska ut-
formas för framtiden! Se Lasse Söderströms 
redogörelse på annan plats i tidningen!
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Efter kaffet visade USS medlemmen Jör-
gen Ohlsson ett bildspel och berättade 
om sin och familjens seglingar från Sve-
rige via Nordsjön, Engelska kanalen, Bis-
caya in i Medelhavet bort till östra Tur-
kiet. Resan gjordes under två månader 
varje år i sex säsonger med övervintring 
i olika hamnar!

 Jörgen gav en målande och instruktiv 
beskrivning av resan med tips om hur 
man planerar och vad man behöver tän-
ka på i kontakt med olika länder och de-
ras regelverk. 

Han gav också beskrivningar om väder 
och vind i olika farvatten. 

Hemfärden gick via kanaler genom Eu-
ropa. Båten har just nu vintehamn i 
Travemünde!

Han avslutade sitt föredrag med rådet till 
de ivriga lyssnarna: 

Hoppas jag kunnat ge er inspiration till 
att göra en liknande resa! 

Ta ut en way-piont till Gibraltar!   
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Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40

Han har fl yt ...

Båten är nämligen försäkrad i Svenska Sjö.  
Snabb hjälp utan krångel. Sjöassistans ingår.  
Tilläggsförsäkring för maskinskada/personskada. 

Vill du också ha fl yt? 
Ring 08–541 717 50. 
Räkna ut din premie på www.svenskasjo.se

 

USS 
Veteranernas 

Julbord
    

Onsdagen 11 december  
kl 18.00

samlas vi i klubbhuset för att ha en  
trevlig kväll inför julen tillsammans

Snart är julen här och det inne-
bär julbord i klubbhuset. Vi vär-
mer upp oss med lite glögg med 
tillbehör, innan vi smakar det 
fina julbordet.

Avslutar med kaffe och kaka. tar-
ka drycker får medtagas, för den 
som så önskar.

Tag med hustru, sambo och kom!

Stort julbord. glögg, kaffe och 
kaka

Endast 220 kronor
OSA senast 2 december

Bindande anmälan till:
Rolf Wreedh  018-71 33 91
Allan Pettersson 018-30 93 18
Jan-Åke Nyström 018-42 50 42

Välkomna till en trevlig kväll

Totalentreprenad 
inom bad & kök

Telefon 018-50 40 45   |   www.ekebybruk.se          

All Inclusive är namnet på vår totalentreprenad som 
ger dig lugn och harmoni i ditt renoveringsprojekt. 
Vi hjälper dig med allt – från val av material, ritningar
och kalkyler till byggnation och slutbesiktning.
Kontakta oss för mer information eller en fastpris-
offert. 



14 uss aktuellt nr 4 2013

Plangruppen

Information från USS Plangrupp

Bakgrund
USS plangrupp har som de flesta kanske 
känner till fått styrelsens uppdrag att svara 
för kontakter/möten och förberedande av 
avtal med Uppsala kommun. 

Plangruppen
I plangruppen ingår undertecknad, Lars H 
Ericsson (även ordförande i USFS), Allan 
Pettersson, Bo Anjou, Tommy Gustavs-
son och Jan Rynning. I Plangruppen finns 
erfarenheter från tidigare kontakter med 
Uppsala kommun liksom kompetens inom 
olika områden. Vår ordförande Mari-Ann 
Larsson är en självskriven deltagare vid 
gruppens möten. 

Ångbåtbryggan
En skrivelse gick i mars till Uppsala kommun 
/Mark och Exploateringsenheten (MEX) om 
att USS vill överlåta ångbåtsbryggan ut-
anför klubbhuset till Uppsala kommun – 
detta för att USS inte använder bryggan i 
sin verksamhet och den utnyttjas endast av 
allmänheten och turbåtstrafiken. 

Detta ligger för närvarande som ett ärende 
vid MEX. I dagsläget vill MEX inte besluta 
i frågan utan väntar på en mer enhetlig lös-
ning för hela Skarholmsområdet. Vi hop-

pas dock på en kontakt i ärendet under 
senhösten/vintern 2013/2014.

Höstmöten med Kommu-
nen
Under förhösten har delar av USS plan-
grupp deltagit vid två möten med kom-
munen/MEX. Vid dessa möten har 
USFS (Uppsala sjösportföreningars sam-
arbetskommitté) varit sammankallande/
samordnare för båtklubbarna. Förutom 
kommuntjänstemän har representanter 
från båtklubbarna runt Skarholmen varit 
närvarande.

Möte 27 augusti
Den 27 augusti träffade USFS 1) och klub-
barnas representanter (för USS underteck-
nad, Allan Pettersson och Mari-Ann Lars-
son). Mötet leddes av Ingrid Anderbjörk 
som representerade kommunledningskon-
toret samt handläggaren vid MEX.

Vid mötet presenterades en idéskiss för 
området från Uppsala, utmed Fyrisån, 
Flottsund, strandområdet vid Mälaren mot 
Lyssnaängen, Skarholmsområdet och om-
rådet utmed Skarholmsvägen. 

Skissen/utkastet hade tagits fram av Kon-

sultföretaget SWECO på uppdrag av Upp-
sala kommun. 

Förutsättningslöst uppdrag
Det som SWECO arbetat fram var enligt 
deras uppdrag helt förutsättningslöst och 
man hade inte tagit någon hänsyn till his-
toria, nuvarande användningsområden och 
liknande. SWECO hade som modell haft 
en ”Teater” där stora Scenen var Mälaren 
och man hade lagt in ”Entréer” på olika 
platser mot Mälaren liksom ”Parkett” för 
allmänheten. Möjliga områden för bebyg-
gelse fanns också inlagda. 

Bebyggelse?
Fotbollsplanerna för Sunnerstas ungdomar 
skulle kunna bli bebyggda liksom att stora 
P-platsen söder om Skarholmvägen skulle 
kunna bebyggas. 

Norr om Skarholmsvägen möjlig bebyggel-
se samt exploateringsmöjligheter för varvs-
området vid Flottsund fanns också med. 
Vid mötet var USFS och båtklubbarna de 
enda om tagit del av SWECOS idéskiss. 

USS Hamn som ”Lilla Scenen”????
Kan nämnas att USS hamn var tänkt som 
”Lilla Scenen” och som en lagun och vår 
gräsmatta som en parkett mot lagunen 
utan båtar. I skissen fanns också fundering-
ar om inte USS hamn skulle kunna ligga 
”Backstage” norr om UMS:s hamn. 1) USFS:  

Uppsala SjösportFöreningars Samarbetskommitté
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Bli nu inte allt för upprörda över idékissen 
som tagits fram. Det skall understrykas att 
det som SWECO tagit fram var helt förut-
sättningslöst och det fanns ingen som helst 
kunskap om hur området används idag och 
hur verksamheten bedrivs inom de områ-
den som skissats. 

Viktiga synpunkter lämnades!
Vid mötet fick vi lämna synpunkter som 
kommunen tog till sig av och det skall po-
ängteras att man från kommunens sida är 
mycket lyhörda och tar till sig av USFS och 
båtklubbarnas synpunkter. Kommunen 
helt införstådda med att USS hamnavtal 
sträcker sig fram till sommaren 2024.

Efter mötet hade Plangruppen möte för 
att vid nästa möte med Kommunen/MEX 
framföra synpunkter på SWECOS förut-
sättningslösa idéskiss. 

Även USFS hade kallat till möte i frågan 
och där framförde båtklubbarna gemen-
samma synpunkter och med utgångspunkt 
från detta anvisades om USFS framtida 
agerande.

Möte kommunen/MEX  
8 oktober
USS representerades av samma personer 
som vid förra mötet. USFS av Lars H Er-
iksson och Leif Åhman. ESK och UMS 
hade en respektive två representanter 
närvarande. 

Viktiga handlingar överlämnade   
Före mötet hade Lars H till Ingrid Ander-
björk lämnat över samtliga handlingar som 
USFS i olika skrivelser lämnat till kommu-
nen. Detta för att de skulle ha tillgång till 
allt som förevarit vid olika tiilfällen. Vid 
byten av enheter och handläggare har inte 
alltid handlingarna överlämnats vidare.

Kontaktpersoner inom kommunen
Mötet leddes av Ingrid Anderbjörk och 
med fanns också den nye handläggaren 
vid MEX Jonas Svensson som ersätter den 
avgående handläggare Joakim Grönlund. 
Man har omorganiserat inom kommunen 
och bytt handläggare flera gånger och detta 
har gjort att det inte varit någon kontinui-
tet i arbetet. 

Närvarande var också arkitekten Torsten 
Livion som USS plangrupp tidigare haft 
ett mycket gott samarbete med och Torsten 
Livion är mycket insatt i vad som tidigare 
förevarit i diskussionerna runt Skarholms-
området. Detta ses som mycket värdefullt i 
de fortsatt kontakterna med MEX. 

Per-Richard Rönnberg ansvarig för hamn- 
och farledsfrågor och även handläggare av-
seende varvsfrågorna för båtklubbarna.

Exploateringsanalysen
”Exploateringsanalysen” som SWECO ut-
fört och som båtklubbarna tagit del av har 
nu också presenterats i kommuns chefs-
grupp samt för politiker. 

Nytt sätt att arbeta med utveckling
Denna form är ett nytt sätt att arbeta med 
utveckling av områden inom Uppsala. För-
sta området i detta är den nuvarande analy-
sen för Sunnersta. Poängterades tydligt att 
fokus inte ligger i den presenterade idéskis-
sen. Metoden är ett sätt att få input och 
idéer. 
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Flytt av USS hamn
Kan nämnas att vid fråga om USS hamn 
och en flytt av denna så ser man inte det-
ta på något sätt som aktuellt. Således skall 
SWECO:s skiss tas helt som en förutsätt-
ningslös idé och tolkas därefter. 

Dialog med båtklubbarna
Politikerna anser det värdefullt att kom-
munen håller en kontinuerlig dialog med 
båtklubbarna och att politikerna också gär-
na ser en utveckling av området vid varvet 
Flottsund med båtliv i fokus. Var verksam-
heterna skall bedrivas är en viktig fråga.

Restaurang Skarholmen
Pronyb AB är tomträttsinnehavare för 
Restaurang Skarholmen och har fått sam-
ma information som båtklubbarna avseen-
de SWECOS idématerial. 

De vill jobba vidare med kommunen och 
båtklubbarna för utveckling av Skarholm-
rådet. I dagsläget inga konkreta planer.

JM Bygg
JM Bygg har en s k markanvisning för om-
rådet norr om Skarholmsvägen. JM har två 

år på sig att inkomma till kommunen och 
förhandla om förslag. I ett eventuellt bygg-
förslag så kommer vissa krav och begräns-
ningar att krävas från kommunens sida.

Brofrågor
Flottsundsbron.
Ombyggnad. Preliminär byggstart 2015. 
Klaffbro. Höjd 3,8-3,9

Vindbron
Förslag klaffbro. Höjd 3,8-3,9 m. Inget be-
slut. Tänkt att starta samma år som Flott-
sundsbron. Kan även bli rullbro men då 
reducerad höjd

Kungsängsbron.
Breddning av bron finns i tankegång. Inget 
klart i dagsläget

Kungsängsesplanadens förlängning
Program ute på samråd. Höjd 3,8-3,9 m. 
Öppningsbar. Inget beslut finns idag.

Bron vid Ultuna
Finns två föreslagna alternativ. Söder om 
Ultuna eller mitt genom campusområdet. 
I dagsläget inget direkt tidsperspektiv

Fjärrstyrning av samtliga broar diskuteras 
för framtiden. Inget klart i dagsläget.

Övriga frågor som diskuterades
USS varv Flottsund
Båtklubbarna anser att en exploatering av 
området försämrar tillgänglighet för all-
mänheten. Kommunen kan se en exploa-
tering av området som ett sätt att öka till-
gängligheten. Tillgängligheten ses som 
mycket viktig. 

Tillgänglighet
Båtklubbarna har idag viss tillgänglighet 
för allmänheten till bryggor etc. Ingen vå-
gat investera i exempelvis strandpromenad 
(Flottsund) p g a 1-åriga arrenden. Kom-
munen anser att en strandpromenad skall 
bekostas av kommunen.

Båtverksamhet på ett ställe
Helhetsbilden viktigt för klubbarna och de 
anser det svårt att ha all varvsverksamhet 
på ett ställe. Innebär loggistiska problem. 
Upptagningar, sjösättningar och av- och 
påmastning. Klubbarna vill ha varven kvar 
som idag.
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Framtida planering
Båtklubbarna framhåller att det är viktigt 
att kommunen planerar för en stor befolk-
ningsökning och därmed ökat behovet av 
hamn- och varvsplatser. Båtsporten drar 
folk till Uppsala och flera större evene-
mang arrangeras redan idag. Framtida pla-
ner finns i det avseendet

Båttvättar
Möte redan inbokat inom kommunen in-
ternt, Miljökontoret och Hamn- och far-
led/Per-Richard Rönnberg för att disku-
tera frågan. Båtklubbarna vill i dagsläget 
inte investera på grund av endast ettåriga 
arrendetider.

Helheten
Kommunen ser till hela södra Sunnersta 
och främst strandlinjen och då inifrån ån 
som en helhet. 

Båtklubbarna är där en viktig del. Viktigt 
att båtlubbarna kommer med ”input” i så-
dant som är viktigt och avgörande för de-
ras verksamheter

Gästhamnen i Uppsala
Per-Richard Rönnberg meddelar att am-
bitionen är att till nästa år rusta upp och 
förbättra hamnen

USFS vill vara remissinstans i framtiden 
ärenden som rör båtverksamheten.

Nästa möte
Kommunen återkommer om tid för nästa 
möte där representantr för Pronyb AB och 
JM kommer att inbjudas

Framtidsperspektiv för 
Plangruppen
Efter nästa möte kommer sannolikt en mer 
konstruktiv bild för området att i etapper 
tas fram i samarbete med alla parter. 

Varvsfrågan
Samtliga båtklubbar är överens om att var-
vet vid Flottsund måste finnas kvar. Alla 
båtklubbar får inte plats vid Kungsängen.

Storvarv vid Kungsängen
Ett ”storvarv” vid Kungsängen utesluter 
framtida utbyggnad av varv i takt med be-
folkningsökning och efterfrågan. 

Stora problem med av- och påmastning vid 
Kungsängen och inte minst med behov av 
broöppning vid de nya planerade broarna, 

Stora områden som väntplatser i sam-
band med sjösättning, upptagning och 
mastning. 

Hur utformas en trailerramp? En sådan tar 
stor makryta med anledning av lämplig 
sluttning 

Varvsområdet har ett kulturvärde
Flottsund har ett kulturvärde som gammalt 
varvsområde. Alternativt användningsom-
råde sommartid skapar stor tillgänglighet 
för allmänheten. 

Strandskyddet torde kunna sätta hinder i 
vägen för en exploatering. 

Sjösättningsmöjligheter finns vid Flott-
sund och skulle kunna avlasta stora delar 

av parkeringsproblemen med trailerburna 
fordon runt Skarholmen sommartid. 

Säkerhetstänkande med möjligheter att 
inom rimligt avstånd i norra Mälaren ta 
upp läckande båtar vid haveri eller annat 
behov (detta har redan inträffat).

Framtida strategier
Plangruppen träffas nu under hösten för 
att lägga upp framtida strategi i de frågor 
som här berörts. 

USFS planerar också en folder till kom-
munen och politikerna för att på att tydligt 
sätt klargöra båtsporten och båtklubbarnas 
behov. 

Båtklubbarna kommer att medverka i 
framtagandet av denna. 

USFS arbetar också med den omotiverade 
avrepningen mot ESK.

Påverka politiker 
Det är viktigt att påverka kommunens po-
litiker vilket vi i plangruppen har mycket 
positiv erfarenhet av då planerna om ”Skar-
holmens udde” lades ner. 

Inte minst beroende på att det var valår och 
kommunpolitikerna backade om de nämn-
da planerna mycket kort före valet. 

Vi är i samma situation inför 2014.

Frågor och synpunkter kan lämnas till 
plan@uss.nu

Lars-Eric ”Lasse” Söderström, 
Sammankallande/Plangruppen
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Förhoppningsvis skall det i fortsättningen 
bli lättare för djupgående båtar att komma 
in och lägga till på Klinten i fortsättningen. 
Vi har muddrat till c:a 2,0 m djup i det 
extrema lågvatten som har varit under hös-
ten. Det innebär att djupgående på  upp 
till 2.3 m inte skall vara något problem vid 
normalvattenstånd. Muddringsmassorna 
har placerats på det låglänta området bak-
om toalettbyggnaden där det kommer till 
bättre nytta i framtiden. Om det är någon 
som saknar förtöjningsgods, tampar av oli-
ka dimensioner, T-schirts, mattor,  soppå-
sar  eller kätting, så kan ni kontakta un-
dertecknad, det körde fast mycket sådant i 
muddringspumpen till vårt förtret.

 Jag vill passa på att framföra ett stort tack 
till de medlemmar som hjälpt till vid arbe-
tet, de var inte många, men några av dem 
ställde, som tur var, upp vid flera tillfällen 
så att arbetet kunde genomföras.

Rune Larsson
Klintenchef

Muddring	,	eller		”Mindre	vattenarbete”		som	det	heter,	har	under	
hösten, vid sju tillfällen, utförts i hamnen på Klinten.  

Klinten
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Ungdomssektionen introducerar  
scoutgruppen Spejarna till segling.
En kväll i våras och under två kvällar i september hade USS ungdomssektion besök av ett 
gäng segel sugna scouter från patrullen Spejarna. Sammanlagt var det ett 30-tal barn i åld-
rarna 10 – 14 år som fick prova på att segla optimistjolle och 606.

Med välvilligt bistånd från kappseglare och 60+ bemannade vi 
samtliga klubbens 606:or med erfaren rorsman och entusiastiska 
scouter, 2 - 3 i varje båt. Två av kvällarna var väder och vind på 
plats och seglingen gick bra men den tredje kvällen saknades det 
tyvärr vind. 

Efter ett kort improviserat rorsmansmöte skapades ett alternativt 
program som blev mycket uppskattat.  Först hade Mats Wahl-
berg en kort teorilektion där han beskrev och ritade hur man 
seglar och skotar i olika vindriktningar, och vår stora whiteboard 
kom väl till pass här.

Under tiden hämtade Kjell och Per-Bertil våra motorbåtar och 
tillsammans med Ribben och Bustern fick alla scouter plats för 
en kortare tur på sjön med målet längst in i UMS hamnen. Där 
mötte Jonas Ettemo upp med en intressant och spännande vis-
ning av Sjöräddningens verksamhet.

Alla fick titta, prova och ställa frågor om alla spännande saker 
som fanns där, dykaggregat, räddningsselar, klättergrejor, hjärt-
startare, radio, mörkerkikare m.m. Även räddningsbåten Stina 
Sore fick en grundlig besiktning och många frågor var det till 
Jonas.

Efter besöket på SSRS åkte vi en sväng till på sjön i lite högre 
hastighet än normalt 606-tempo. Avslutningen i USS hamnen 
bjöd på en riggnings-lektion av en optimistjolle som Mattias 
Vallgårda lyckades genomföra med 15 st uppspelta, trötta och 
frågvisa ”elever”, (bra gjort Mattias).

Aktiviteten blev totalt sett mycket lyckad och uppskattad och vi 
fick omgående förfrågan om vi inte kunde göra om det här fler 
gånger, naturligtvis ska vi det….   

Snart är det sommar 2014 igen ……   
Mats L
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www.uppsalataxi.se

NY SMIDIG APP TILL 
DIN IPHONE OCH 
ANDROID-MOBIL!
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Stjärnbåten i Uppsala Segel Sällskap

USS har haft flera Stjärnbåtar. 
När jag började som junior i klubben i 
slutet av 50-talet hade vi fem stycken, 85 
byggd 1937, 87 okänt byggår, 426, 427 
och 428 samtliga byggda på Hasses båtbyg-
geri i Östhammar år 1956. 

De tre senare båtarna var bekostade av All-
männa arvsfonden. Vem som betalade de 
äldre båtarna vet jag inte. 

Seglarutbildning på somrarna
På den tiden anordnade klubben seglar-
utbildning på somrarna. Man gick ut till 
skolorna med information och första som-
maren jag tänkte anmäla mig gick det inte 
av något skäl men andra sommaren blev 
det av. Flera av klubbens äldre medlemmar 
ställde upp som instruktörer.  Utbildning-
en bestod i segling varvat med teori.

Man blir så ordningssam genom att segla
En av instruktörerna gav oss motivet att 
dra inför föräldrar och äldre släktingar 
varför man skulle gå på seglarskola: ”Man 
blir så ordningssam genom att segla.” Det 
stämde nog och kanske det gav något bi-
drag till kostnaderna.  

Stjärnbåt 428 
Jag blev kvar i klubben efter utbildningen 
och fick redan efter ett år ta över som kap-
ten på 428:an efter Tibblin. 

Vårrusta båten
Första uppdraget blev att vårrusta båten. 
Vi var ett helt gäng juniorer som arbetade 
samtidigt på båtarna. De stod uppställda 
på varvet bredvid varandra under ett tak 
utom 428:an som stod på tvären framför 
de andra. 

Det fanns inte någon ”vuxen” närvarande 
när vi rustade båtarna. Alla instruktörer 
var nog upptagna med att rusta sina egna 
båtar. 

Om man behövde färg, penslar eller an-
nat gick man till en speciell färgaffär inne 
i Uppsala och hämtade. Ibland grumsade 
de något om ”rekvisition” men i regel gick 
det bra utan. 

Om det var riktigt nödvändigt gick man 
till någon av bröderna Bertze och fick en 
rekvisition påskriven. Båda fanns i varsin 
butik på stan så det var lätt ordnat. Den 
ene var optiker och den andra sålde mattor.

Vi juniorer växte med uppgiften och en av 
oss till och med dukade om däcket på en 
av båtarna i samband med vårrustningen. 

Tibblins omvårdnad
”Min båt”, 428:an var i mycket fint skick 
efter Tibblins omvårdnad med grönmålat 
däck halkskyddat med krossad pimpsten. 
Jag fortsatte i Tibblins spår. 

Han hade också gjort en extra lång ledad 
rorkult i ek med svarta dekorationer. Både 
praktiskt och vackert men den försvann se-
nare vid en ”gubbsegling” då båten tippade 
vid en ovarsam manöver. Han som seglade 
hade en M 55:a och var nog inte van vid så 
små båtar som Stjärnbåten.

(Genom den extra långa rorkulten kunde 
man sitta längre fram i båten, få upp ak-
terspegeln ur vattnet och minska suget 
akterut.)

Båtutflykter
Under de år jag seglade båten var vi ofta till 
Sigtuna och Skokloster. Vi firade midsom-
mar i Sigtuna och bodde i båtarna. 

Jag hade en klasskamrat som hade egen 
Stjärnbåt, Björn Johnsson. Han hade två 
yngre bröder som var tvillingar. Den ene, 
Leif, gastade åt mig och den andre tvilling-
en gastade åt storebror Björn.

Klubbens juniorer
Verksamheten i klubbens junioravdelning 
var mycket inriktad på kappsegling och det 
gjorde vi ofta. Mest på Ekoln men även i 
Sigtuna och Rastaholm. 

Stiltje utanför Skokloster
På hemväg efter att ha varit i Sigtuna en 
gång, min klasskamrat Björn och jag i 
varsin båt, råkade vi ut för stiltje utanför 
Skokloster. 

Det började dessutom bli mörkt och där 
satt vi och kunde inte göra mycket åt vår 
situation. 

Då kom det ut en Riva-båt från stranden 
och föraren frågade om vi hade behov av 
att övernatta. 

Det hade vi så han tog oss på släp, bjöd på 
kvällsfika och bad oss ringa till våra föräld-
rar för att tala om var vi befann oss. 

Det var en handvevad telefon som satt på 
väggen och kopplades via en telefonist i 
Skokloster. 

Mannen i Rivabåten hade en billackerings-
verkstad i Uppsala, Rydbergs billackering.

Lotsbåt - på bättre humör
En annan gång träffade vi på en lotsbåt som 
var ute och kontrollerade farledsprickar. 

Skepparen frågade om vi ville ha släp och 
det ville vi. Efter en stund fattade vi varför 
vi hade blivit erbjudna släp. Skepparen och 
besättningen var inte sams. 

Björn och jag fick genom vår närvaro hjäl-
pa till att lätta upp stämningen. 

Efter någon timme kopplade vi loss igen 
och alla var på mycket bättre humör.

Utmärkta seglingsegenskaper
Stjärnbåten hade utmärkta seglingsegen-
skaper och den var mycket lärorik att segla.

Det gick också bra att segla ensam, även i 
hårt väder. Jag har till och med seglat en-
sam, utan att reva, i 15 sekundmeter men 
det var på gränsen av vad som var möjligt 
för en lätt junior.  Då kunde man i princip 
ställa sig torrskodd på kölen.

Kapten på Stjärnbåt
Att vara kapten på en av USS Stjärnbåtar 
var som att ha en egen båt utan att behöva 
betala något för rustning och underhåll.

Formellt skulle vi begära tillstånd av någon 
ansvarig person om vi skulle ge oss iväg 
långt bort som Rastaholm eller liknande 
men jag vet aldrig att någon nekade oss el-
ler hade synpunkter och det var nog inte så 
ofta vi frågade om lov.

I år fyller Stjärnbåten 100 år
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Juniorstyrelse
I junioravdelningen hade vi egen styrelse. 
Ola Segerfelt var ordförande och jag var 
klubbmästare. Mötena hölls i inre rummet 
på Dom trapp källaren.

Junior t o m 18 år
För att kappsegla med Stjärnbåt måste man 
vara junior och det var man tills man fyll-
de 18 år så sommaren 1962 blev min sista 
som Stjärnbåtseglare.  

Efter mig fick Hans Pichl ta över ansvaret 
för 428:an.

Senare gastade jag några gånger på andra 
båtar, köpte en POP16 och ännu senare en 
Blixtjolle. 

Motorbåt
Förra året köpte jag en motorbåt som står 
på ett släp så jag kan åka landvägen dit jag 
vill komma och sedan åka runt lite i om-
givningarna med båten, ta in på hotell över 
natten och sedan dra båten efter bilen hem 
igen.

Båtlivet inspirerar
Nu har jag en son som har wakeboard-båt, 
en son som jobbar i hamngruppen hos 
USS och två barnbarn som seglar småbåtar.

Claes-Göran Barrestam 
F.d. kapten på Stjärnbåt 428
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Neptunkryssare som hittat hem till USS igen

Han berättade att han köpt tillbaka en Neptunkryssare S78 (Nep-
pare) som han varit ägare till mellan åren 1973 – 1979. Då köpte 
han båten av en annan mångårig medlem i USS, nämligen Pär-
Bertil Eklund som var med och vann SM 1962 tillsammans med 
Bosse Frimansson med båten som då hette Majbjörn.  Pär-Bertil 
är fortfarande verksam i kappseglingssektionen.

Nepparen byggdes av Kalle Johansson i Norrtälje 1945, beställare 
var Sten Bertze även han var medlem i USS vid den tiden. Sten 
vann ihop med Bosse Frimansson 3 SM guld med båten, som har 
funnits i Uppsala till och från under årens lopp. Bland annat har 
hon tillhört Tord Brännström på ESK under en tid.

Båten finns på en bild från 1950-talet som idag används när USS 
uppvaktar jubilarer med Sten Bertze och Bo Frimansson ombord. 
I slutet av 1990-talet renoverades hon av Per-Arne Larsson, ESK, 
han däckade även om båten och behandlade kölen med epoxy för 
att underlätta underhållet av den. Förre ägaren Niklas Åhlander 
NYSS, som Svante köpte båten av bytte mast till en i aluminium.

Den 27 oktober åkte Svante ner till Nynäshamn där den hade sin 
hemmahamn och köpte tillbaka Nepparen som nu alltså hittat 
hem igen.

Detta var en mycket trevlig historia om en av de vackraste segel-
båtar jag vet i sin klass, jag skall ta första bästa tillfälle i akt för att 
åka och titta på henne.

Mari-Ann Larsson

Jag fick ett mail i min inkorg som fångade mitt intresse, det var från 
Svante Bergh, USS-medlem sedan många år.



HHäärr kkoommmmeerr etttt 118822 mmeetteerrss taannkkffaarttyygg i 1166 kknnoopp.

Solen lyser, vattnet ligger platt som ett golv. 
Och plötsligt rullar dimman in från ingenstans.

Vad gör du? Bästa rådet: Håll dig undan 
farleden och kasta ankar i närmaste vik tills 
dimman lättar. Det gäller även om du har gps. 
Utan radar ombord är risken stor att du inte 
upptäcker andra båtar som kommer i full fart 
– till exempel ett 182 meter långt tankfartyg.

Men alla olyckor kan tyvärr inte förebyggas 
med goda råd och sunt förnuft. Därför finns 

Sjöräddningssällskapet. Vi har 66 räddnings-
stationer och 160 räddningsbåtar längs kusterna 
och i de största sjöarna. Våra 1800 sjöräddare 
är beredda att rycka ut på en kvart – dygnet 
runt, året om.

Och ändå kostar det här inte skattebetalarna 
ett enda öre. Vi är nämligen en ideell förening 
utan bidrag från staten. Båtarna är skänkta och 
de frivilliga sjöräddarna jobbar utan betalning.
Men det behövs ändå massor av pengar till allt 

från reservdelar till utbildning av de frivilliga. 
Så ge gärna en gåva på pg 90 05 00-0 eller på 
sjöräddning.se. Där kan du också stötta oss 
genom att bli medlem.

Som medlem får du kostnadfri hjälp om du 
t ex går på grund eller får motorstopp, även om 
situationen inte är akut.

Det förebygger också olyckor. Inte minst när 
dimman ligger tät.

FRIVILL IGA SJÖRÄDDARE SEDAN 19 07

Forsm
an & B

odenfors   B
ild: Linkim

age
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Båthuset

Gamla båthuset är nu flyttat. Uppmärkning av nya båthuset, 0,5 m från bryggan och 7 m från vaktlokalens norra sida.

En noggrann utschaktning och invägning av marken. 
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Singel läggs på i botten och 
packas hårt med en vibrator.

En ytterram av byggelement 
bildar båthusets ytterkant.

Kjell Mattsson mäter  
noggrant in alla detaljer. 

Cellplast placeras invändigt och förankras med varandra med fixeringskil. 



Sjölivet 
FORTSÄTTER I HÖST

Förarintyg • VHF-certifikat
Kustskepparintyg 

För medlemmar i USS erbjuder vi:
20% rabatt på våra sjölivskurser på 

Hamnesplanaden 1

Du vet väl om att hösten är full av 
intressanta föreläsningar, lyxiga 

after work och spännande kurser!

VÄL MÖTT!

Medlemsnr skall anges vid anmälan.
Info och anmälan 075-24 40 100
www.medborgarskolan.se/uppsala
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Intresset är stort - både från vuxna och barn.

Anders Lundmark skär 
till cellplastskivorna och 

Tommy Fredriksson 
placerar ut skivorna.   

Armeringsjärn och armeringsnät läggs ut på 
distansklossar och najas ihop. 
Tre balkar skapas från bryggkantens sida in till 
mitten på plattan för att stabilisera ytterkanten.
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Cementbilen lägger ut betong.
Betongen vibreras noggrannt.
Med en rätskiva jämnas betongen ut.
Ytan putsas med en bred putsbräda.

Gjutningen klar.
Gul slang för inkommande  

el är också på plats.
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Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se

UNDVIK DENNE 
ELEKTRIKER
Ulf jobbar extra, utan att ta betalt. Inte som elektriker förstås, men som en av våra 1800 frivilliga 
sjöräddare. Och dem bör du helst undvika att träffa - utom i nödfall.  Men om det gäller livet 
släpper Ulf och hans besättning allt, och är på väg ut i räddningsbåten inom en kvart. Sjöräddn-
ingssällskapet står för 70% av sjöräddningen i Sverige, utan bidrag från staten. Bli medlem på 
sjoraddning.se så får du också kostnadsfri hjälp till sjöss .

Frivilliga sjöräddare sedan 1907
Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

ULF LÖFGREN, 43

uss

En kant med murblock är murade runt om plattan.
Ska förhindra att högt stående vatten inte kommer in i byggnaden.
Kjells son Niklas hjälper till med putsning av sockeln.
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På framsidan syns uttag för 
garageport och dörr.

Sidoväggarna byggs lig-
gande på marken (se 
bakgrunden).
Norra sidoväggen reses 
upp ovanpå murblocken.

Väggarna förankras 
ordentligt
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Södra sidoväggen reses 
upp ovanpå murblocken 
och förankras ordentligt i 
murblocken.

Det är viktigt att väggarna 
är lodräta!

Ytterväggarna är resta  
- nu är det bara resten kvar!

Vi återkommer med mer infor-
mation i nästa nummer!
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Samtidigt satt ett gäng 60+ i klubbhuset och fikade, pratade och 
hade det allmänt trevligt, men dom seglades också för lite.   
Sagt och gjort (det är aldrig långt mellan tanke och handling när 
det gäller herrar Uno och Kjell)  
 ”gubbgänget” inkallades till en ny USS-aktivitet  60+ . 
Onsdagar kl. 9.30 serveras fika i klubbhuset samtidigt som man 
bestämmer var, hur och med vem man ska segla, båtarna fördelas 
och sedan kör vi igång.   
Efter en till två timmars segling (med en lagom blandning av trä-
ning, utbildning och kappsegling) 
träffas man i klubbhuset för gemensam lunch. Hamngruppen´s 
ledare Fredrik och Carola är hyggliga och hämtar vår beställda 
mat under tiden vi seglar så allt står klart när vi kommer in. För 
en billig peng får vi varm mat serverad och en kaffe efteråt. 
Om det mot alla odds skulle vara för lite vind för segling (händer 
väldigt sällan) så hittar vi oftast nåt annat att syssla med, det är 
båtar som behöver service eller underhåll, hus som ska målas, och 
i värsta fall bara en del kaffe och fikabröd som behöver konsume-
ras för att inte förfaras. 
Första året var det c:a 15 st på de flesta onsdagarna och under det 

här året var vi uppemot 20 vid några tillfällen, glädjande också 
att ett par damer vågade sig ner till hamnen för att vara med.

För att ytterligare sprida denna roliga aktivitet ändrade vi på an-
slagen och örtydligade  
att det är öppet för ALLA att vara med, man behöver inte vara 
vare sig gubbe- eller över 60,  den yngsta deltagaren i år var en 
29-årig tjej.   
Ryktet om 60+ seglingen spred sig ända in till seglarförbundet 
som lade en artikel om det på sin hemsida.  

Totalt seglade vi 12 onsdagar under 2013 med sammanlagt över 
30 deltagare, 
Hur många blir vi under 2014 ?  ett snitt på 25 och totalt över 
50 vore väl roligt !

Vi kör igång i mitten av maj 
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

USS Ungdomssektionen  2013-11-24  
ungdom@uss.nu  

 
 

Sagan om 60 +  
 

 
Våren 2012 slogs två kloka och innovativa huvuden ihop nere i hamnen, 
Uno Almgren och Kjell Mattsson tyckte att USS´s 606:or låg alldeles för mycket  
på land och seglades för lite. 
Samtidigt satt ett gäng 60+ i klubbhuset och fikade, pratade och hade det allmänt 
trevligt, men dom seglades också för lite.   
Sagt och gjort (det är aldrig långt mellan tanke och handling när det gäller herrar Uno 
och Kjell)  
 ”gubbgänget” inkallades till en ny USS-aktivitet  60+ . 
Onsdagar kl. 9.30 serveras fika i klubbhuset samtidigt som man bestämmer var, hur 
och med vem man ska segla, båtarna fördelas och sedan kör vi igång.   
Efter en till två timmars segling (med en lagom blandning av träning, utbildning och 
kappsegling) 
träffas man i klubbhuset för gemensam lunch. Hamngruppen´s ledare Fredrik och 
Carola är hyggliga och hämtar vår beställda mat under tiden vi seglar så allt står klart 
när vi kommer in. För en billig peng får vi varm mat serverad och en kaffe efteråt. 
Om det mot alla odds skulle vara för lite vind för segling (händer väldigt sällan) så 
hittar vi oftast nåt annat att syssla med, det är båtar som behöver service eller 
underhåll, hus som ska målas, och i värsta fall bara en del kaffe och fikabröd som 
behöver konsumeras för att inte förfaras. 
Första året var det c:a 15 st på de flesta onsdagarna och under det här året var vi 
uppemot 20 vid några tillfällen, glädjande också att ett par damer vågade sig ner till 
hamnen för att vara med. 

Våren 2012 slogs två kloka och innovativa huvuden ihop nere i hamnen, 
Uno Almgren och Kjell Mattsson tyckte att USS´s 606:or låg alldeles för 
mycket på land och seglades för lite.

Sagan om 60+
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Upsala Segel Sällskap är den enda båtklubb 
som tillåter bryggplatsinnehavaren att väl-
ja hamnvaktsnatt frivilligt.
Det sker i klubbhuset under januari och 
februari i en tydligt uppmärkt pärm Hamn-
vakten 2014.
Välj vaktnatt så tidigt som möjligt, freda-
gar och lördagar brukar ta slut redan un-
der nyårshelgen.
Den som inte väljer vaktnatt frivilligt erhåller en 

natt som är ledig.

Missad vaktnatt 2013
Den som missat sin vaktnatt 2013 skriver upp 
tre vaktnätter för 2014:
Natt 1 - En natt för den missade natten 2013
Natt 2 - En ordinarie natt för 2014
Natt 3 - En extra natt
Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre 
”missar”	sin	vaktnatt.

Hamnvakten 2014
Välj din hamnvaktsnatt

Från Nyårsdagen 1 januari kl 12:00.

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 vaktbytarförmedling.

Aktivitetsarbete
Påminner samtidigt om att fylla i pärmen 
för aktivitetsarbete samtidigt.

Vaktchefen

”att gå nattvakt e n stilla och varm  natt i se p te m b e r är e n up p le ve lse  m an får allde le s gratis som  klub b m e dle m . fotograf shaho 
ghob adi som  kom  ne r m itt i natte n för att fånga de t m agiska ljuse t. me r b ilde r finns p å hans fotosida;  http ://500p x.com /shahog
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skänkes

hjälp!

USS Klubbhus
Som medlem i Upsala Segel Sällskap har du möjlighet att hyra vårt fina klubbhus.

Mellan 1 oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor
< Kontakta: Helen Jarstad 018-320 320; 0706-01 22 22 - Eva Rang 018-300 185; 0708-27 55 00 >

Om du som medlem har något att sälja, vill köpa 
något, eller har något att skänka bort, kan du enkelt 
få kontakt med dina klubbmedlemmar här!
Du kan även söka någon som kan hjälpa dig med 
något du inte klarar själv, t ex att koppla elen till 
din Eberspächer.
Skicka till: tidn@uss.nu
Skriv USS + Rubriknamnet i ämnesraden

sökes

Information till alla som  
bidrar med material till 

USS Aktuellt
När ni skickar material, räcker 
det att ni skickar det till:

tidn@uss.nu 
Materialet vidarebefordras till 
samtliga berörda från den adres-
sen.  
(bl a info-ansvarig och 
redaktören)
Som det är idag, belastas vissa kon-
ton med dubbla bidrag!

Viktigt är också att ni skriver 
USS först i ärenderaden, följt av 
innehållets karaktär. Detta för 
att vi har automatisk sortering i 
våra mail-program för att slippa 
leta efter, och i värsta fall missa, 
material.

Med vänlig hälsning
Redaktören

USS söker en eller flera 
ledare till sommarens 

Klintenläger.

Klintenlägret startade 1990 
med 17 unga seglare och har 
pågått sedan dess i 23 år.
Klintenlägret har va-
rit populärt och utbil-
dat många unga USS:are i 
seglarkonsten.
Ungdomsverksamheten 
är viktig del i klubbens 
verksamhet.
Vill du ha mer information 
skicka ett mail till  så kon-
taktar vi dig.

Vänlig hälsning 
Ungdomssektionen

ungdom@uss.nu

 läge rde ltagare  2003

första klinte n-lägre t 1990

läge rde ltagare  2012

Sökes

Ledare till 
Klintenlägret

MAnusstopp 7 jAnuARi

ble kinge -e kan



posttidning 
retur till:
Upsala Segel Sällskap
skarholmen, 756 53  uppsalaB
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Hjertmans Uppsala · Sylveniusgatan 5 · 018-10 99 45
Öppettider och fler erbjudanden hittar du på www.hjertmans.se

Ladda ner hela julrealistan från hjertmans.se

Storsäljaren 2013!
Garmin 720, 7” pekskärm

5 990.-
5627-4527 (6890.-)

Garmin 720s
(ekolodsfunktion) 6 590.-

Vindmätare Vaavud
Till smart-/iPhone

319.-

Se hjertmans.se  
för kompatibla  
mobiltelefoiner

Dieselvärmare
Eberspächer D2

12 490.-
4953-2000 (12990.-)

5870-4 (439.-)

Fotogenvärmare
Wallas 1300

6 490.-
4960 (7890.-)

Lewmar  
Bogpropeller

7895-1482 (7190.-)
Trumma ingår ej

5 990.-
Hoppilandpeke

670x480mm

1 790.-

5874-3 (1990.-)

16” LED-TV, 12/230V
Inbyggd DVD+USB!

1 290.- 56
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