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Vårens kurser 

www.sv.se/uppsala
uppsala@sv.se        018 - 10 23 70

Förarintyg för fritidsbåt
Grundkurs för dig med fritidsbåt, både segel- och motorbåt. 
Du får lära dig grunderna i GPS-navigering inomskärs, väjningsregler, sjötrafikföreskrifter, 
sjömärken, några knopar, lite om väder och vind och framför allt sjösäkerhet. 
De flesta försäkringsföretag ger rabatt efter godkänd examination.
Torsdagar kl.19.00, 21 timmar, 1695 kronor inklusive kursmaterial 
Start i januari/februari 2015
Kostnad för examination tillkommer 450 kronor

Kustskeppare
För att gå utbildningen ska du ha godkänt Förarintyg. 
Detta är en fortsättningskurs som tidigare kallades skepparexamen.
Utbildningen innehåller följande moment: Navigering, dag och mörker, utanför farleder och 
utomskärs, sjösäkerhet, sjövägsregler, ljud- och ljussignaler, avdrift, missvisning och deviation.
Praktik till sjöss vid ett tillfälle ingår i kursen
Onsdagar kl. 19.00, 27 timmar, 1850 kronor inklusive kursmaterial 
Start i januari/februari 2015
Kostnad för examination tillkommer 450 kronor

VHF-certifikat Helgkurs, alternativt två kvällar
För att få den bästa säkerheten till sjöss ska man installera och lära sig använda VHF-radio. 
Man måste ha certifikatet för att få använda utrustningen. Längre ut från kusten tappar mobilen ofta täckning 
men har man VHF-radio når man kustradiostationer och kan då kommunicera med Sjöräddningen, 
Kustbevakningen, andra båtar i närheten och ringa telefonsamtal. Under en helg eller två kvällar lär du dig det 
du behöver veta för att ta certifikat för VHF-radio.
Lördag och söndag 10.00-15.00, alternativt  två onsdagar 18.30-22.00 
Start i februari/mars 2015
Kostnad 995 kronor och 450 kronor för examination

Vi lämnar 10% rabatt på kursavgiften för USS medlemmar
(Måste anges vid anmälningstillfället)
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Vid RodRetVid RodRet

n riktigt varm höst blev det till glädje för många och inte minst för er som har 
större jobb med båtarna innan vintern greppar tag på allvar. I samband med upp-
tagningarna i slutet av september var det näst intill sommar men det blev snabbt 
blött och grått så just nu är det många som ser fram emot en riktig vinter med 
fin is för skridskoturer och varför inte isjaktssegling.E

För min familjs del blir det också en tur till värmen efter nyår 
och sedan ett par svängar till fjälls för härlig utförsåkning. 

Kappsegling/Ungdom
Kappseglingssäsongen avslutades med ytterliga en USS-fram-
gång i form av totalseger för paret Mikael Gelin och Charlotte 
Bornudd Gelin i 606-Rikscupen. Segern säkrades med en vinst 
i samband med Rikscupavslutning i Lidköping efter en stark 
insats i hård konkurrens. Via USF, Upplands Seglarförbund, har 
USS skickat in en ansökan till SSF, Svenska Seglarförbundet, 
om att få arrangera JSM 2017 tillsammans med medarrangörer 
från närliggande klubbar. Beslut i frågan tas i början av 2015. 
USF har verkligen ryckt upp sig jämfört med för ett par år sedan 
och det är riktigt roligt att vi börjar se samverkan med de andra 
klubbarna i regionen. På ungdomssidan sker redan viss samver-
kan och nu under november håller ESK och USS tillsammans 
två regelkvällar för juniorerna. De lite äldre 60-plussarna har 
under hösten övergått från onsdagsseglingar till att istället ses i 
vårt nya båthus för att reparera upp klubbens funktionärsbåtar 
och 606:or. Det här gänget står för en behjärtansvärd insats och 
har också mycket roligt och trevligt tillsammans.

Planeringsresa
Styrelsens planeringsresa gick i år till Riga och med var även 
Klintengruppen som arbetade fram ett antal intressanta förslag 
på vad man ytterligare kan göra för att förbättra vår redan fina 
klubbholme. Vår kassör Bosse Anjou hade som vanligt lyck-
ats med en bra planering inklusive rundtur både med buss och 
promenad i grupp genom gamla stan. Vi hade förutom det både 
styrelsemöte och konferens för att planera inför 2015 års budget. 
Ekonomin i vår förening är fortsatt god.

Plangruppen
Ångbåtsbryggan med vägen fram till denna har äntligen kom-
munen, tillsammans med plangruppen, format ett tilläggsavtal 
för. Det innebär att bryggan/vägen inte längre ingår i vårt ar-
rendeavtal vid Skarholmen och det känns bra att inte längre ha 
ansvar över dessa delar. Plangruppen har här gjort ett utmärkt 
jobb och kan nu kunna lägga än mer kraft på att via kommunen 
för             söka få till stånd ett längre varvsarrende än det 1-åri-
ga vi nu haft en längre tid. Om vi ska kunna göra investeringar 
av större mått och samtidigt lägga ner många mantimmar ser vi 
detta som en nödvändighet.

Festligheter/Medlemsmöte
Den 25:e oktober var det så dags för Klubbmästarna Anders 
Juhlins och Kina Larssons trevliga Oktoberfest. Då firades 
klubbhuset 25 år med god mat, dryck och fyrverkerier. Festen 
inleddes med att invigningstala och klippa bandet för det nya 
båthuset i hamnen. Allt var mycket lyckat och jag tror alla hade 
det trevligt för stämningen var på topp. Jag har också haft nöjet 
att fira Uffe Freding som blev 90 år den 5/11. Han har nått den 
beundransvärda åldern kanske tack vare ett 80-årigt medlem-
skap. Återigen grattis till Uffe som betytt mycket för USS ge-
nom åren. Höstens medlemsmöte var välbesökt och höjdpunk-
terna var prisutdelningarna till våra juniorer, men även seniorer, 
och en mycket intressant och väl genomförd föreläsning från 
deltagare i Fastnet Race 2013.

Vinter, jul och nytt år
Närmast för mig står USF-årsmöte, jultallrik med kommunens 
oumbärliga hamngrupp, luciapub, jul och ett 

GOTT NYTT ÅR! 

Olle Jarstad 
Segelbåt: Facil 355XO 

Ordförande
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Bortgången USS-medlem
Lars Nyberg blev som 24-åring medlem 1953 
i USS och blev 50-årig medlem 2003.
Han var verksam inom kappsegling och 
blev Svensk Mästare i Neptunkryssar- 
klassen 1961. 
Vid USS:s medlemsmöte i november hedra-
des Lars med en tyst minut.
Lars Nyberg blev 85 år.

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

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

Oroa dig inte. 
 Jag går bara ut när det är lugnt.,,

,,

Har du hört det förut? Då skulle vi vilja ha din 
hjälp. Nästa gång någon säger ungefär så, kan 
du berätta att det är som farligast när det är fi nt 
väder. Alla kan få problem till sjöss och då blir 
det snabbt vått, kallt och väldigt ensamt där 
ute. Ändå fi nns det båtägare som inte är med 
i Sjöräddningssällskapet och som kanske inte 

ens vet att vår förebyggande utryckning ingår 
i medlemskapet. Den innebär att vi kommer 
och hjälper till när det behövs, långt innan det 
blir akut fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack vare 
2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare kan vi 

ha jour dygnet runt längs hela svenska kusten 
och de stora sjöarna. Men för att kunna fort-
sätta behöver vi ditt stöd. Ge ett bidrag eller bli 
medlem på sjoraddning.se. 

Eller ring 077-579 00 90 och prata med oss.
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ss

KH = Klubbhuset
K = Klinten
H = Hamnen
V = Varvet
S = SXK
Ö = Örsundsbro

Kalenderiet dec-feb 
2014/15

Expedition Öppettider våren 2015

Expedition är öppen på onsdagar mellan 19.00 - 20.00  
under sommarhalvåret med undantag  
under semestermånaden.

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet.
Välkommen! Hälsn Bo Anjou

Månad Vecka Datum
Januari 4 21
Februari  8 18
Mars  11  11
  13 25
April  15  8
  16  15
  17  22
  18  29
Maj  19  6
  21  20
Juni  23  3
  24 10

 25  17

December 2014
v49 2 ti 18:30 Styrelsemöte 12 KH
v50 8 må 08:00 USS Aktuellt distribueras

10 on 18:00 Veteraner - Julbord
13 lö 18:00 Lucia-Pub KH

Januari 2015
v1 1 to 12:00 Vaktlistan läggs ut KH
v2 7 on 23:59 Manusstopp 

USS Aktuellt nr 1 
7 on 23:59 Verksamhetsberättelse för 

2014 lämnas in
v3 13 ti 18:30 Styrelsemöte 1 KH
v4 21 on 19:00 Expedition 19-20 KH

Februari 2015
v6 7 lö 13:00 Styrelsemöte 2 KH
v8 16 må 08:00 USS Aktuellt distribueras 

18 on 19:00 Expedition 19-20 KH
v9 23 må 20:00 Båtmässan Älvsjö:  

Sista anmälningsdag
25 on 23:59 LOK-stöd hösten 2014
28 lö 09:00 Båtmässan Älvsjö 

Bussresa
v9 28 lö 20:00 Vaktlista tas in KH

Hej! 
Om man söker USS klubbhus, Skarholmsvägen 2, på 
Google Maps så hamnar man på UMS klubbhus. Det 
kan vara bra att känna till, eftersom det möjligen 
ibland kan skapa viss förvirring. Jag har skickat en fel-
anmälan till Google men har förstås ingen aning om 
ifall felet kommer att åtgärdas. 

Hjärtliga hälsningar!Per Nilson

Ämne: Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014
Från: Cia Gad <cia.gabo@gmail.com>
Datum: 2014-11-14 22:54
Till: sm-prot@uss.nu

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: "Svenska Seglarförbundet" <info@ssf.se>
Datum: 14 november 2014 19:32:48 CET
Till: "Upsala Segel Sällskap" <sekr@uss.nu>
Ämne: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014
Svara till: info@ssf.se

Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Till hemsidan | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Klubbens egna nyhetsbrev
En förenklad möjlighet för klubben att snabbt få samlad information om det senaste som berör
klubben, det är tanken med Nyhetsbrev - Klubb.
Klubbar med personer som är rollbesatta som ordförande, sekreterare, kassör, ansvariga för
IdrottOnline eller IndTA samt distrikt och klassförbund får Nyhetsbrev - Klubb automatiskt.
 

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

1 av 7 2014-11-25 09:00

”Klubbarnas behov i fokus”
För att bli en mer närvarande och relevant organisation för nuvarande och blivande
medlemsklubbar, kommer SSF nu att starta upp en kartläggning av klubbarnas behov.
 

Läs mer...

SeglarTräffen 22-23 november i Jönköping
SeglarTräffen är nya Träffen - nu en bredare mötesplats, fortfarande med fördjupning. Årets
tema är Seglingen mot 2025.
Här hittar du information om SeglarTräffen 2014 och senare även dokumentation från mötet:
svensksegling.se/SeglarTraffen.

SeglarTräffen är mötesplatsen för Svenska Seglarförbundets medlemmar – både klubbar, klass-
och distriktsförbund och arbetsgrupper. SeglarTräffen har svensk seglings bästa i centrum och
vill genom dialog sprida erfarenheter och idéer som ger inspiration inför framtiden.
 

Läs mer om SeglarTräffen 2014, få dokumentation mm...

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

2 av 7 2014-11-25 09:00

Tre nya sailcoacher som klubbutvecklar
SSF:s organisation av Regionala Sailcoacher förstärks med tre nya coacher som redan har
påbörjat arbetet i sina regioner med att stötta klubbar som vill något med sin
verksamhetsutveckling.
 

Läs mer...

”Fantastiska instruktörer”
99 procent av eleverna som deltog i
utvärderingen av SSF Seglarskola 2014 hade
roligt. ”Mycket bra stämning och kunskaperna
har verkligen fastnat. Kan bara berömma och
gratulera till en väldigt välfungerande
organisation!” kommenterar en deltagare.
 

Läs mer...

”Gå På Vatten” - projektet med
flyt
SSF:s projekt Gå På Vatten, som drivs med
omfattande stöd av Svenska PostkodLotteriet,
har nu pågått i tio månader. Men vad har hänt
inom projektet? Går det redan att se några
resultat?
 

Läs mer...

OS formatet fastställt
Format och kontinentala kval till OS 2016 var de
frågor som skapade mest intresse när ISAF:s
årsmöte avslutades i helgen. Men över 200
motioner och en rad andra frågor diskuterades
och beslutades med syfte att ta seglingen
framåt.
 

Läs mer...

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

3 av 7 2014-11-25 09:00

24-25 januari i Stockholm.
 

Läs mer...

ISAF Youth Worlds flyttar till
Asien 2015
Världens mest prestigefyllda ungdomstävling,
ISAF Youth Worlds, genomförs i december 2015
i Langkawi, Malysia. För dig som vill ta en plats i
laget är det dags att lägga upp en bra tränings-
och tävlingsplan för att komma förberedd till
kvalen, som genomförs under senare halvan av
säsongen 2015.
 

Läs mer...

RIG är mer än bara segling
Att ett Seglargymnasium handlar om att satsa
på segling det kanske alla förstår. Men det
innebär också väldigt mycket mer. Som att
sköta sina gymnasiestudier och att lära sig vad
det innebär att vara en elitidrottare. – Det är
inte den enklaste vägen, men den bästa, säger
Lovisa Karlsson, sistaårselev på RIG Lerum.
 

Läs mer...

Vill du få nya medlemmar till
klubben?

Nu kan klubben enklare få nya medlemmar via
en smart funktion i IdrottOnline.
 

Läs mer...

Finns segling?
Klubbarna har 115 000 medlemmar enligt sina
egna rapporter, men bara 25 000 av dem syns i
IdrottOnline. Det är en av de viktigaste
orsakerna till att seglingen som helhet har fått
ett bidragstapp på 29 % till år 2015.
 

Läs mer...

Nu kan du se fler deltävlingar
från Mästarnas Mästare i repris
än tidigare
Webb TV-sändningen från Mästarnas Mästare
har legat uppe en tid för ses i repris - både
grundomgång,finaler och prisutdelningen. Alla
deltävlingar har tekniskt inte kunnat läggas upp,
men nu är fler uppladdade än tidigare.
 

Läs mer...

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

5 av 7 2014-11-25 09:00

Bättre säsongsplanering för
arrangörer
En ny funktion inom tävlingssystemet IndTA
möjliggör nu för alla distrikt och arrangerande
klubbar att få en lista över alla
ansökta/planerade evenemang inför nästa
säsong. Detta underlättar planeringen inför
kappseglingssäsong och undviker onödiga
krockar av liknande regattor.
 

Läs mer...

Ny rutin för föreningsrapporten
från 2014/2015
Från årsskiftet 2014/15 förnyas systemet för
hur SSF:s medlemsklubbar lämnar sina
föreningsrapporter. För att kunna använda det
senaste årets som underlag för
medlemsavgiften tidigarelägger vi rapporttiden
och den ska lämnas in senast den 31 januari
2015.
 

Läs mer om Föreningsrapporten...

Svensk Segelsport
Här kan du läsa de senaste numren av Svensk
Segelsport i tidningen Båtliv.

Nästa nummer, nr 6, kommer att komma ut den
21 november.
 

Läs mer...

Nyhetsbrev - Klubb
Vill du eller någon annan i klubben få
Nyhetsbrev - Klubb direkt till sin inbox?
 

Anmäl ditt intresse här...

IdrottOnline...
- ger en kostnadsfri hemsida för flera redaktörer.
- har ett kostnadsfritt medlemsregister.
- ger klubben bra koll på tävling och träning.
- kan förenkla klubbens medlemsfakturering - och på tre olika sätt.
- har digital LOK-stödredovisning och Idrottslyftsansökan.
- har ett bild- och dokumentarkiv.
- har en kalender.
- har nyhetsbrevsfunktion.
- har funktion att skicka SMS inom grupper.
- är en gemensam plattform mellan förening/förbund.
- är en gemensam mötesplats för klubbmedlemmar.
- har en utbildningsmodul.

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

6 av 7 2014-11-25 09:00

..och ger mer tid för idrott!
 

Läs mer...

Svenska Seglarförbundet • www.svensksegling.se
af Pontins väg 6 • 115 21 Stockholm • 08-459 09 90

Fwd: Nyhetsbrev – Klubb, 14 november 2014  

7 av 7 2014-11-25 09:00

Ett litet plock ur Svenska Seglarförbundets nyhetsbrev.
Du kan gå in på deras hemsida och beställa nyhetsbrevet till 
din e-mail och/eller telefon.

Mössmärken och kavajmärken finns att köpa på expeditionen.
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Aktivitet i Mars 2015
Onsdag den 18 mars kl.18.00

Det efterfrågade kåseriet ”På kanaler 
och floder i Europa” kommer igen, CiaGad 
Böckman berättar och visar bilder från sin 
resa med båt på floder i Europa.
Lätt förtäring kommer att erbjudas, där-
för vill vi ha din anmälan senast 

lördagenden 14 mars.
Välkomna till en_.trevlig kväll i 

klubbhuset!
Anmälan som ovan

Aktivitet i Maj
12 maj vårresa till Åland.

Vi återkommer angående denna resa.

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresse-
rade  ungdomar som saknar instruktörer och ledare.

Sökes
Instruktörer/Ledare  
till Ungdomssektionen

Vill du bli instruktör?

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

Veteraner och andra 
intresserade

Veteranerna arrangerar även i år resa till
Båtmässan ”Allt för sjön” 2015  

den 28 februari
Stort erbjudande av mässrabatter i år.
Vi åker till Båtmässan lördagen den 28 
februari
Buss där allt ingår, buss/inträde samt gar-
derob i buss. Pris 275:kronor.
Buss från UKK på Storgatan kl. 09.00, eller 
från ICA Vilan kl. 08.45

Anmälan till: 
Rolf Wreedh: tel. 018 71 33 91
Allan Pettersson: 018 30 9318
Jan Nyström: 018 42 50 42 / 0705 - 39 68 42
Sista anmälningsdag: 
Måndag den 23 februari 2015
Bussen brukar bli fullsatt snabbt!

Kontorsmaterial
Trycksaker
Presentreklam
Profilkläder

knkontor.se
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Listor med tider när du skall vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före sjösätt-
ningen. Det går inte att sätta ett exakt klockslag när sjösättning skall ske 
vilket gör att båtägaren bör vara i god tid innvan sjösättningen är planerad. 
Detta för att ingen väntetid för kranen skall uppstå.
Och kära båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än din egen. Av och till 
behöver även du hjälp.

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 för-
säkrade till fulla värdet. Se stadgar och ordningsregler för varvet.

KV 1 Allan Pettersson  Varvschef
 018-30 93 18 070-602 27 40 
KV 2 Ulrik Eriksson 
 018-50 98 89; 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 Stanley Mahan  
 018-42 59 06; 073-694 46 69 
KV 8 Tomas Candert 
 018-32 02 64; 070-578 78 84 
Ansvarig Miljöstation: 
Jan Örberg 018-38 02 35
Kranskötare:
Allan Pettersson och Tomas Candert

Något Du som båtägare 
måste tänka på när  

Din båt står på varvet:

• Sjösättningsrampen bör ej nyttjas 
under sjösättnings/  
upptagningsdagarna

• 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

• Omärkta. kvarvarande master kom-
mer efter 31 maj att lyftas bort för 
ev skrotning.

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

• 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
• Bokning av aktivitetsarbeten gö-

res på listorna i pärmen som finns i 
klubbhuset.

Kvartersbasar 18 maj kl 18.00 

Varvsstädning

19 maj 

Vagnar och överblivet material efter 
städningen skrotas 

Ordningsreglerna för varvet, punkt 7, 
säger att: ”båtställning skall vara tyd-
ligt och väl synligt märkt  med båtä-
garens namn och telefonnummer”. Ej 
märkta debiteras 300 kronor

Kvarter 
2, 3 Obs! Delar av kvarter 2&3  24 april  Start kl 12.00- 17.00
1, 2, 3     25 april  Start kl 07.00

4     26 april  Start kl 07.00

6, 7     2 maj  Start kl 07.00

5 (Plats 1-11 Kv2 - efter Kv 5) 3 maj  Start kl 07.00

8     4 maj  kl 15.00 – 19.00

8     5 maj  kl 15.00 – 19.00

Reservation för eventuella ändringar vi ej råder över. 
Listor med tider när du skall vara på varvet sätts upp ca 2 veckor före Sjösättning

Preliminära Sjösättningsdagar 2015

Allan Pettersson - Varvschef

Information från varvet inför våren 2015

PS! Glöm inte hälsa på varvet och båten 
under uppställningsperioden för att se 
över täckningar och vaggor.
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Segelfri höjd* för Stäkets järnvägsbro har vid kontrollmätning visat sig vara lägre än vad som anges i sjökort. Följande
segelfria höjder och bredder gäller för brons två passager:
Passage A: Segelfri höjd = 15,2 m. Bredd = 32 m.
Passage B: Segelfri höjd = 17,1 m. Bredd = 12 m.
Vid bron finns en höjdskala som visar passagernas höjder vid aktuellt vattenstånd.
* Med "segelfri höjd" avses det vertikala avståndet från medelhögvattenytan** (MHW) till brons lägsta punkt inom
segelbar bredd, eller mellan eventuella sidomarkeringar på bron, reducerat med en säkerhetsmarginal***
** I Mälaren ligger medelhögvattenytan (MHW) 0,36 m över medelvattenytan (MSL).
*** Säkerhetsmarginalen är 0,5 m - 2 m beroende på förväntad sjöhävning i farvattnet. För Stäkets järnvägsbro
tillämpas säkerhetsmarginalen 0,5 m.

BSP Mälaren 2014/s59

Mälaren och Södertälje kanal

* 9886 Sjökort: 111
Sverige. Mälaren och Södertälje kanal. Stäkets järnvägsbro. Information om segelfri höjd och bredd.

Ändra höjd 16 m till 15,2 m och inför bredd 32 m a) 59-28,48N 17-47,55E Passage A

Ändra höjd 18 m till 17,1 m och inför bredd 12 m b) 59-28,50N 17-47,49E Passage B

Stäkets järnvägsbro, foto från syd

Höjdskala vid Stäkets järnvägsbro

2014-10-16 7 Nr 516
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Segelfri höjd* för Stäkets järnvägsbro har 
vid kontrollmätning visat sig vara lägre än 
vad som anges i sjökort. Följande segelfria 
höjder och bredder gäller för brons två 
passager:
Passage A: Segelfri höjd = 15,2m. 
Bredd = 32 m.
Passage B: Segelfri höjd = 17,1m. 
Bredd = 12 m.

Vid bron finns en höjdskala som visar pas-
sagernas höjder vid aktuellt vattenstånd.
* Med ”segelfri höjd” avses det vertika-
la avståndet från medelhögvattenytan** 
(MHW) till brons lägsta punkt inom
segelbar bredd, eller mellan eventuella si-
domarkeringar på bron, reducerat med en 
säkerhetsmarginal***
** I Mälaren ligger medelhögvattenytan 
(MHW) 0,36m över medelvattenytan 

(MSL).
*** Säkerhetsmarginalen är 0,5m - 2m 
beroende på förväntad sjöhävning i 
farvattnet. 
För Stäkets järnvägsbro tillämpas säker-
hetsmarginalen 0,5 m.
BSP Mälaren 2014/s59
Mälaren och Södertälje kanal

 
Smärre uppdateringar har gjorts av bränningar, stenar och 3 m djupkurvan inom markerat område.

Bsp Ostkusten 2014/s40, s41

Stäkets järnvägsbro, sjökort
Sjöfartsverket, Norrköping. Publ. 15 oktober 2014

Mellersta Östersjön

* 9151 Sjökort: 622
Sverige. Mellersta Östersjön. Valdemarsvik. Södra Finnö. Finnleden. Uppdaterad information i
djupområdet 0 - 3 m.

Finnleden, V om Södra Finnö 58-17,29N 16-50,25E

2014-10-16 8 Nr 516

Stäkets järnvägsbro. 
Information om segelfri höjd och bredd.

* 9886 Sjökort: 111 Sverige. 
Mälaren och Södertälje kanal. 
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Upsala Segel Sällskap
Medlemsmöte 12 november 2014

Referat från

Medlemsmötet med 50 närvarande inleddes med att ordförande hälsade 
alla välkomna. Därefter hölls en tyst minut för den avlidne medlemmen 
Lars Nyberg som varit medlem i USS i 60 år.

Ordförande delade ut priser för bemärkta 
prestationer under år 2014. Priser, blommor 
och biobviljetter till ungdomarna tilldelades 
följande personer.

Ungdomssektionen:
USS flitpris för ungdom till David Vallgårda. UKF vandringspris 
för tränare under 25 år till Ebba Wåhlin.

Rune Larssons vandringspris: 
Uppmuntringspris medlemmar under 10 år, till Ebba Ettemo och 
Miro Mårtensson. USS Klubbmästerskap för deltagande till Ebba 
Ettemo och Miro Mårtensson 500 kronor vardera 

Kappseglingssektionen:
Årets debutant till Anna Karin Theelke. USS flitpris för kvälls-
seglingar till Johan Åqvist, Peter Sandblom och Ulf Wrange. USS-
cup If-båtar till Ragnar Jalakas. USS och ESK: pris för totalsegra-
re kvällsseglingar Ragnar Jalakas

Klintenpriset
Bäste gubbseglare Optimister till Leif Theelke.
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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

medlemsmötet

Information

Avtal
Avtalet mellan Uppsala kommun och USS angående ångbåts-
bryggan klart och träder i kraft skiftet oktober-november 2014.

Varvet
På grund av en brand på UMS vill USS förtydliga att man inte 
ska förvara gasoltuber i båten. Elkablar kopplas ur och förvaras 
hoprullade på båten.  Var försiktig med svetsarbeten och slipron-
deller! Märk båtarna med namn och telefonnummer!

Arrendeavtalet
USS har ett ettårigt avtal med kommunen. Plangruppen fortsät-
ter med arbetet att få tillstånd ett längre avtal för att kunna göra 
mer långsiktiga investeringar på varvet

Valberedningen
Leif Engqvist avsäger sig uppdraget i valberedningen pga sjukdom.

Till ny medlem i valberedningen utsåg mötet Agneta Tollin.

Övriga medlemmar Bosse Larsson och Sten Larsson som även är 
sammankallande.

Hamnavgifter
Förslag är att avgiften inte höjs för 2015. 

Medlemsavgift 
Förslag är att medlemsavgiften inte heller höjs för 2015. Beslut 
om avgifter tas på årsmötet 2015.

Stäketbron
Vattenståndet och brohöjder vid Stäketbron ändrade. Under bron 
gäller 15,2 meter och 32 meters bredd. Segelfri höjd vid särskild 
passage ändrar från 18 meter till 17,1 meter. Se information i 
USS-Aktuellt

Riksidrottsförbundets krav på personnummer
Klubben måste ange hela personnummer för medlemmar för att 
få bidrag. Detta för att undvika ev fusk. 750 medlemmar har idag 
anmält sina personnummer. Uppgifterna om personnummer 
kommer inte att spridas!

Rolex Fastnet Race
Mötet avslutas med en föreläsning om den klassiska havskappseg-
lingen Rolex Fastnet Race 2013 av deltagarna Mats Hägglund och 
Thomas Bäckstadius, båda medlemmar i USS. Seglingarna går av 
stapeln vartannat år i augusti sen 1925. Starten sker i Cowes på 
Isle of Whight genom Engelska kanalen och rundar Fastnet Rock 
och avslutas i Plymouth. Sträckan är 608 Nm och tar 5 dygn i 
anspråk. 2013 var 350 deltagare anmälda. Föreläsarna placerade 
sig på 52:a plats med sin hyrda båt en First 40,7.

Mycket spännande beskrivning av förberedelsearbetet och veder-
mödorna ombord! (s23)

Cia Gad-Böckman refererade från mötet
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Olle Jarstad (medlem sedan 1982), Allan Pettersson (medlem sedan 1957), Ulf Freding (medlem sedan 1934), Bertil Johansson 
(medlem sedan 1936)

Ulf Freding 90 år

Upsala Segel Sällskaps absolut äldsta medlem, 
Ulf Freding, fyller i år 90 år och med ett 80-årigt 
medlemskap i USS har han i det avseendet ett 
mycket svårslaget rekord. 

Ulf föddes 1924 och blev det yngsta barnet i 
en syskonskara om tre. Fadern var idrottsledaren i 
riksklass, Sixtus Jansson, som 1907 var en av USS 
grundare. Han anmälde Ulf som medlem redan 
1934 då Ulf bara var 10 år.

Ulf blev uppfödd med segling, inte minst i fa-
miljens vackra och långlivade skärgårdskryssare, 
55:an Eva som beställdes 1914 hos konstruktören 
Salander. Vi återfinner snart Ulf i junioravdel-
ningen där han med framgång i resultatlistorna 
seglar både Måsunge och Stjärnbåt. När Nep-
tunkryssaren kommer till USS blir Ulf en av 
toppseglarna i sin ”Lill-Eva” med vilken han 1950 vinner SM 
utanför Norrtälje.

Ulf vårdar hela tiden familjens ögonsten, skärgårdskryssaren 
Eva, som blir USS snabba och vackra ”flaggskepp” vid återkom-
mande regattor i Mellansverige. Han håller nära kontakt med 
USS hela tiden, inte minst genom närheten till vår klubbholme 

Säbyklint där han på landsidan hade sitt som-
marställe. En plats där han senare byggde ett åre-
truntboende för sig och hustrun Inga.

En annan sak som han vårdat ömt är faderns 
omfattande foto- och filmarkiv med unika bilder 
från början av 1900-talet. En skatt som han er-
bjöd sällskapet när vi 2007 gjorde jubileumsbo-
ken ”Seglare vid Fyris”. Av filmerna har vi kunnat 
färdigställa jubileumsfilmen ”I fädrens vågor” 
från 90-årsjubileet. Han har även skänkt flera fina 
föremål till utsmyckningen av USS klubbhus vid 
Skarholmen.

Ulfs värme för USS visade sig även inför 
tryckningen av jubileumsboken 2007 då han 
kom med en häpnadsväckande hög summa peng-
ar som ekonomisk hjälp.

Alla USS:are mannar reling för Ulf och utbringar ett fyrfaldigt 
HURRA-HURRA-HURRA-HURRA!

Ingemar ”INKAN” Nilsson

UPSALA SEGEL SÄLLSKAP

på 90-års dagen
och

80 år som medlem  
i Upsala Segel Sällskap 

vill härmed
gratulera

Olle Jarstad
Ordförande

Ulf  Freding

Uppsala 2014-11-05
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Hej! Jag heter David Vallgårda och jag är 13 år gammal. Har 
seglat i 3 år nu. Jag gillar att segla på Uss men jag skulle vilja 
ha några 2-kronor att segla i tillsammans med andra. Just nu 
har vi bara optimist och 606 or. Men jag giller att segla på Uss 
för de är så vänliga och efter nästan varje segling så fikar vi. 
Det roligaste är att segla 606:a med min pappa som är ledare 
och Ebba, våran andra ledare, hon är rolig och hittar på myck-
et roliga saker att segla runt och olika sorters banor. Vi seglar i 
vått och torrt, i mycket blåst, i lite blåst, men som man säger, 
det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder!  

Ebba Damber, ”Segling är kul för man får vara ute på havet 
och få frisk luft. Jag lärde mig jättemycket på jollelägret och 
det var väldigt kul”.

 John Ettemo, 11 år Jag 
tycker det är segling är kul 
för att man lär sig massor 
av nya saker hela tiden. T 
ex olika knopar och hur 
man kan segla snabbare. 
På torsdagar fikar vi efter 
seglingen och går igenom 
vad man ska tänka extra 
mycket på tills nästa gång. 
I år tog jag seglingsmäket 
i brons och silver. Nästa 
år ska jag fixa guldmärket! 
Förra vintern provade jag 
att segla isjakt. Det gick 
jättefort och var superro-
ligt.    Börja segla nu! 

John

Ebba Ettemo, 9 år  Jag gillar att segla för att det är kul och att 
man träffar nya kompisar. Jag och Miro kom 4:a på Jag och 
Miro seglade KM i 606 med Mats Wahlberg och vi kom 4:a! 
Det är mysigt att segla och vara ute på sjön. Hoppas att fler 
barn börja segla.  Hoppas vi ses! Ebba

USS:s Knattereportrar



14 uss aktuellt nr 4 2014

Oktoberfest - Klubbhuset 25 år

Klubbmästarna Anders Juhlins och 
Kina Larssons hälsar välkomna till 
Oktoberfesten.

Smakfull buffé.

Lång kö till buffén.

Klubbmedlemmarna äter den goda maten och har trevlig samvaro.
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Ordf Olle Jarstad håller tal. 
Han nämnde bland annat i sitt tal 
om klubbhusets 25 års-jublieum, 
båthusets tillkomst och tackade 
klubbmästeriet för alla trevliga 
arrangemang.

Kina bjuder på oktoberfestgodis.

Samling på terrassen
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Klinten
Den yttre bryggan på Klinten, ”Torget”, var det hög tid att renovera, så det bestämdes att den 
skall rivas under hösten. Två arbetshelger och c:a 25 medlemmars arbete senare är ”Torget” 
inte bara rivet, utan spåntat och återuppbyggt till 75 %. Det innebär att det redan är klart så 
långt att vi kan lägga till med båtar till våren. Ett stort tack till alla som lade ner ett fantas-
tiskt arbete på Klinten.  

Rune Larsson

Runes arbetsgäng 
bygger om Torget 
på Klinten
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Inglasningar Metallpartier Speglar
Glasreparationer Hela glasväggar
www.rydsglas.se    018 - 69 10 40
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regatta

Kvällskappseglingar        
USS Träningsserie seglas under våren fram 
till midsommar. Serien har bestått av fem 
race med 9 starter. Medeltal båtar per race 
var 5.25 och 16 båtar deltog. Segrare blev 
Erik Heed ESK med CB66. Det bästa med 
träningsserien är att man lägger en riktig 
kryss-länsbana med startfartyg och att man 
för det mesta hinner med två starter.

USS Cup har i år bestått av 4 race och seg-
las under hösten. Här seglar vi runt de fas-
ta märkena och endast en start per kväll. I 
medeltal deltog 7.75 båtar per race och 18 
båtar ställde upp.

Lätta vindar och mycket sol har präglat 
kvällsseglingarna, som alltid avslutas med 
fika och prisutdelning – trevligt och socialt.

USS representerar på främmande vatten
Ännu ett SM guld till USS. Pontus Ros-
berg seglade SM i Ljungskile och gjorde 
det lysande genom att ta segern och bli 
svensk mästare. Det är andra året i rad som 
Pontus tar SM guld. Ett stort grattis till 
Apelsinen, namnet på IF-båten de seglar.

SM för Neptunkryssare gick Arkösund 
med Norrköpings Segel Sällskap som ar-
rangör. Våra nu mera endast två neppar-
seglare Staffan Eklund och Christer Olsson 

gjorde en mycket bra insats. Staffan hade 
snudd på guld men blev till slut tvåa. Stort 
grattis till silvret och fina seglingar. 

606 SM gick i år i Hjo, en liten charmig 
stad med fin hamn och seglingsområdet 
alldeles utanför. Fina seglingar i lätt vind 
med lite kastad vindriktning, som gör seg-
lingen intressant. Bäst av oss lyckades Mi-
kael Gelin och Charlotte Gelin Bornudd 
med en sjunde plats av 44 deltagare. Mats 
Wahlberg och P-B Eklund deltog. Mats 
lyckades vinna en delsegling. Måste vara 
häftigt att blicka tillbaka vid målgång och 
se 43 spinnakrar bakom sig.

Från KM & kvällssegling 2014
Bilder: Mats Wahlberg 
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regatta

 Mikael och Charlotte avslutade säsongen 
på bästa sätt genom att vina sista rikskupp-
sregattan i Lidköping med 23 deltagare. 
Detta medförde att de även vann rikskup-
pen totalt för 606 och därmed är Sveriges i 
år vassaste 606:a. 

Klubbmästerskapet
KM lockade i år 12 st båtar varav 2 IF-bå-
tar. Det betyder att hela 10 st 606:or del-
tog, endast en av klubbens 8 egna båtar var 
kvar i hamn. Nytt rekord för KM – detta 
tack vare Mats Wahlbergs idoga propage-
rande för kappseglingen i USS. Med sina 
inspirerande mail har han åstadkommit att 
många nya seglare är med oss och kapp-
seglar. Bra gjort Mats. Det var lätta och 
växlande vindar med många vrid. Christer 
Olsson och Johan Schött blev klubbmäs-
tare med serien 2-1-2. Som vanligt efteråt 
ärtsoppa med punsch och prisutdelning. 

Förutom detta så har vi Robert Szabo 
som seglar på Matrisen i Farr 30 VM i 
Köpenhamn. Robert seglar som taktiker. 
Rorsman Martin Strandberg

Resultat 2:a…

Mats Wahlberg
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Vad är töm inte i sjön?
Töm inte i sjön är ett initiativ riktat till dig som 
är båtägare och har toalett på din båt. Transport
styrelsen står bakom initiativet och målet är att öka 
kunskapen om hur viktigt det är att inte tömma sitt 
toalettavfall i vattnet. 

ett förbud mot utsläpp aV  
toalettaVfall införs 2015 

Den 1 april 2015 införs ett förbud mot att släppa  
ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre 
vattendrag. Förbudet, som genomförs av Transport
styrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt 
sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar 
förutom de som är kmärkta. 

så påverkas vattnet 
Toalettavfall innehåller bland annat fosfor och kväve, 
ämnen som bidrar till övergödning av våra vatten. 
Dessutom kan bakterier spridas via avfallet, till 
exempel Ecolibakterien som kan ge olika infektio
ner. Barn är särskilt utsatta för smitta eftersom de 
sväljer mer vatten när de badar.  

Vattnet tillhör alla

Vattnet är allas vår tillgång och allas vårt ansvar. Ju 
renare vatten, desto skönare båtliv – det är nog de 
flesta överens om.  För precis som skräp på marken 
är toalettavfall i vattnet helt enkelt fel sak på fel plats.  
Det försämrar naturupplevelsen och är skadligt för 
miljön. Så använd de tömningsstationer som finns i 
fritidsbåtshamnar runt om i landet, eller passa på att 
gå på toaletten när du är i land.

känner du igen den här symbolen? 

Alla fritidsbåtshamnar ska kunna ta emot avfall 
från de båtar som använder hamnen. Bilden ovan 
visar den internationella symbolen för sugtömning.  
Symbolen sätts upp i fritidsbåthamnar där det 
idag är möjligt att sugtömma sin tank. Att tömma 
tanken är gratis eller ingår i hamnavgiften. Har  
du en portabel toalett kan du tömma den i en 
utslagsvask i hamnen.  

att anpassa båten för sugtömning

Har du redan idag en septitank på din båt, men 
saknar sugtömningsmöjligheter? Då kan båten re la  
tivt enkelt byggas om för att möjliggöra tömning 
till land. Läs gärna mer om vilka alternativ som 
finns på www.transportstyrelsen.se/toa

Vill du Veta mer?

Läs mer om Töm inte i sjön och vad som gäller  
vid hantering av toalettavfall från fritidsbåtar på 
www.transportstyrelsen.se/toa

din insats har betydelse
Visst är toalettavfall bara en li-
ten del av miljöproblemen i våra 
vatten, bland annat i Östersjön 
där stora mängder utsläpp från 
industrier och jordbruk orsakar 
mycket mer bekymmer.

Men en förändrad hantering av-
toalettavfallet från fritidsbåtar 
har ändå betydelse, framför allt 
för närmiljön. Inte minst märks 
det på sommaren när många är 
ute på sjön och vattnet är mer 
stillastående, särskilt i de grun-
da vikar som är populära båt- och 
badplatser. 

Ingen vill bada eller fiska i sam-
ma vatten som nyss använts som 
toalett.
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Sjöfartsverkets föreskrifter
om mottagning av avfall från fritidsbåtar;

beslutade den 26 juni 2001.

Sjöfartsverket föreskriver1 med stöd av 1 kap. 2 §, 3 kap. 11 och 13 §§
samt 9 kap. 1 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från
fartyg följande.2

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpning

1 § Dessa föreskrifter äger tillämpning på svenska fritidsbåtshamnar.

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter används beteckningar som har följande betydelser.
Avfall – avfall som uppstår under användandet av fritidsbåt såsom hus-

hållsavfall, toalettavfall, olja och annat farligt avfall.
Fritidsbåt – ett fartyg, oavsett typ och framdrivningssätt, som används för

sport- eller fritidsändamål.
Fritidsbåtshamn – en plats eller geografiskt område som inrättats för att ge

service till fritidsbåtar, dock inte små bryggor och enkla förtöjningsplatser.
Mottagningsanordning – en fast, flytande eller rörlig anordning som är av-

sedd för omhändertagande av avfall.

2 kap. Mottagningsanordningar

1 § Mottagningsanordningar för avfall skall finnas i fritidsbåtshamnar för
att tillgodose behovet av avfallslämning från de fritidsbåtar som normalt an-
löper hamnen.

2 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening
från fartyg är den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift

1
 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om

mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT L 332,
28.12.2000, s. 81, Celex 32000L0059).
2
 Genom föreskrifterna införlivas den s.k. Östersjöstrategin antagen av Helsingforskom-

missionen genom HELCOM rekommendationer 17/11 från år 1996 och 19/7-14 från år
1998.

Sjöfartsverkets författningssamling

SJÖFS 2001:13
Utkom från trycket
den 24 juli 2001
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ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de
krav som ställs, i övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för detta.

3 § Mottagningsanordningar i fritidsbåtshamnen skall finnas på en för fri-
tidsbåtarna ändamålsenlig plats.

Gemensamma mottagningsanordningar för fritidsbåtshamnar

4 § Två eller fler fritidsbåtshamnar får ha gemensamma mottagningsan-
ordningar om det inte orsakar olägenheter för de fritidsbåtar som har behov
av att lämna avfall till dessa hamnar.

De gemensamma mottagningsanordningarna skall ha tillräcklig kapacitet
för att motsvara behovet hos dem som nyttjar fritidsbåtshamnarna. I de fall
två eller fler fritidsbåtshamnar har gemensamma mottagningsanordningar
skall detta anges i respektive hamns avfallshanteringsplan.

3 kap. Mottagning av avfall från fritidsbåtar

1 § En fritidsbåtshamn skall ta emot sådant avfall från fritidsbåt som ham-
nen har inrättat mottagningsanordning för.

2 § Bestämmelser om förbud att ta ut särskild avgift för mottagning och
hantering av avfall och om rätt att ta ut en generell avgift finns i lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och i förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.

3 § Mottagning av avfall från en fritidsbåt skall genomföras på ett ända-
målsenligt sätt.

4 kap. Avfallshanteringsplan

1 § En fritidsbåtshamn skall ha en avfallshanteringsplan.

2 § Avfallshanteringsplanen får utarbetas på regional nivå under förutsätt-
ning att behovet av och tillgången på mottagningsanordningar specificeras
för varje enskild fritidsbåtshamn.

3 § Bestämmelser om krav på samråd med kommunen vid upprättande av
avfallshanteringsplanen finns i 3 kap. 13 § förordningen (1980:789) om åt-
gärder mot förorening från fartyg. Samråd skall vid behov ske med andra
berörda parter.

4 § En fritidsbåtshamn skall utse en person för det praktiska genomföran-
det av avfallshanteringsplanen.

Avfallshanteringsplanens innehåll

5 § Avfallshanteringsplanen för fritidsbåtshamn skall innehålla följande
uppgifter:

SJÖFS 2001:13
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1. Fritidsbåtshamnens namn och adress samt vem som är utsedd enligt 4 §
att genomföra avfallshanteringsplanen.

2. Antal fritidsbåtar som är hemmahörande i hamnen och uppskattat antal
fritidsbåtar som kommer att gästa hamnen per år.

3. Uppskattning av den mängd och slag av avfall som kommer att tas
emot per år från de fritidsbåtar som använder hamnen och underlaget för
uppskattningen. Hänsyn skall tas till framtida förändringar av mängd och
typ av avfall som kommer att tas emot.

4. Beskrivning av mottagningsanordningarna, vilket slag av avfall de är
avsedda för och hur stor kapacitet de har.

5. En karta eller skiss som visar var mottagningsanordningarna för de res-
pektive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.

6. Vilken kommun eller vilket företag som tar emot eller transporterar
bort avfallet.

7. Hur fritidsbåtshamnens nyttjare underrättas om hamnens mottagnings-
anordningar och hur fortlöpande samråd sker med fritidsbåtshamnens nytt-
jare och andra berörda parter.

8. Vilka åtgärder som har vidtagits för att förenkla avfallslämningen från
de fritidsbåtar som anlöper fritidsbåtshamnen.

Revidering av avfallshanteringsplanen

6 § Avfallshanteringsplanen skall revideras med högst 3 års mellanrum
eller så snart fritidsbåtarnas behov av att lämna avfall till fritidsbåtshamnen
väsentligen förändras.

5 kap. Information om fritidsbåtshamnens mottagningsanordningar

1 § Fritidsbåtshamnen skall informera de som nyttjar hamnen om mottag-
ningsanordningarna för avfall och hur mottagningen sker. Informationen
skall innehålla följande:

1. Karta eller skiss som visar var mottagningsanordningar för de respek-
tive avfallsslagen är belägna i fritidsbåtshamnen.

2. Förteckning över de avfallsslag som normalt omhändertas i fritids-
båtshamnen.

3. Beskrivning av avlämningsförfarandet för avfall.
4. Vem som kan kontaktas för mer information om avfallsmottagningen i

fritidsbåtshamnen.
________________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2002.

JAN-OLOF SELÉN

Johan Franson
(Sjöfartsinspektionen)

Utgivare: Gunilla Blomquist, Sjöfartsverket, Norrköping   ISSN 0347-531X
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Invigning av Båthuset

USS:s nya båthus.

Vice ordf Per Nilson  
och vaktchefen Jan Hoffman  
serverar mousserande dryck.

Mingel i båthuset

Inför invigningsceremonin - cirka 55 personer deltog.

Hurra för båthuset!

Jan Lundmark be-
rättar om byggnads-
proceduren och 
om vilka som har 
hjälpt till.

Ordförande Olle 
Jarstad håller 
invigningstal och 
sönerna förbereder 
bandklippningen.

”Klipp”

Inne i båthuset, 54 kvm.
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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 

Segel m m tillverkas med hjälp av CAD-CAM
Nya och tidigare kunder är varmt välkommna!

•	 Säljer	segel	och	har	service	åt	Doyle	Sails	Sweden
•	 Säljer	tvåmans-båten	RS	Feva,	RS	200,	RS	500
•	 Säljer	enmans-båten	RS	Tera,	RS	Vision	mfl	RS	båtar
•	 Säljer	Pelle	Petterssons	populära	båt	C55
•	 Säljer	och	tillverkar	75	års	jubileande	Nepptunkryssare
•	 Säljer	Jolle	och	Kölbåtstillbehör
•	 Säljer	Rullfocksystem	Furlex,	Harken	m	fl	Gennaker	rullar
•	 Mast	&	Riggverkstad	försäljning	&	service	åt	Seldèn	Mast			

Segelmakare	Gunnar	Holmqvist
Killingörvägen	4
932	32	Skelleftehamn
0910	-	312	80

Delfin Segel AB

Segel-	och	Jolle	specialisten

info@delfinsegel.sewww.delfinsegel.se

Fastnet Race
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Hejsan! 

Vi är två i klubben som är del-
ägare i en båt som ska ge sig ut 
på en treårig jorden runt resa 
och det finns möjlighet för fler 
att köpa in sig på båten. Jag 
skickar informationsbladet om 
du ringer mig, så att du ser vad 
det handlar om. 

Lena JacobssonUSS-medlem 
0704-250532

Intresset för projektet Jorden Runt på 

1000 dager med S/Y Salsa har växt fort 

under hösten, då Lars, Thomas och den 

skånske delägaren Kenneth Turesson har 

hållit informationsmöten i Stockholm, 

Umeå och Malmö.– När jag fick höra talas om det här pro-

jektet blev jag heltänd. Det är ju precis så 

här man vill ha det, om man inte har all 

tid, pengar eller kunskap i världen. Tänk 

att få vara med om en sådan upplevelse, 

och få mycket serverat och slippa ta alla 

risker själv. Det var ett drömupplägg för 

mig, menar Kenneth Turesson.Livets häftigaste resaI september lägger S/Y Salsa ut från 

hemmahamnen Poros i Grekland. Jor-

den-runt-rutten längs ekvatorn börjar på 

Poros och går runt i Medelhavet hösten 

2015 och därefter till Kanarieöarna och 

över Atlanten. Martinique blir basen i 

Västindien där Salsa snurrar runt med 

gäster till april 2016. Då går man mot 

Galapagos och därefter Franska Polynesi-

en. Där planerar man att segla ett halvår 

innan man styr mot Asien, Malaysia och 

Thailand, och senare vidare till Indien 

och Sydafrika (vilda Godahoppsudden), 

och slutligen över södra Atlanten till 

Brasilien och slutmålet 2018, Martinique 

i Västindien.
Det som framstod som en kanske 

ouppnåelig dröm för många är snart en 

synnerligen verklig semesteraktivitet för 

något hundratal svenskar som hoppat 

på idén. För Thomas och Kerstin, vars 

vardag består av att sätta och se till att 

uppfylla mål, var det här också en dröm 

som nu blir verklighet:
– Det blir nog livets häftigaste resa,  

avslutar Thomas.
Oceanseglarens läsare kommer att få föl-

ja Salsas äventyr de närmaste åren. Resan 

kommer också att finns på www.salsa.se
Lars-Ola Nordqvist  

(delägare, del av drömmen)
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Thomas Karlsson • 070-636 76 71 • thomas@ledarguide.se 

Lars Johansson • 070-876 66 05 • lars.johansson@ljmanagement.se

Kenneth Turesson • 070-812 16 17 • kenneth@eladministration.se  

Salsas hemsida • www.sy-salsa.se

Mattias Skum, Arjeplog
– Jag gillar äventyr, ser mycket på dokumentärer. 

Mitt mål är att segla genom Panamakanalen och 

utforska Galapagos. Ännu ej seglare, hoppas att bli.

Nils Hörnfeldt, Norrbyn utanför Umeå.

– Min dröm är att segla över Atlanten, känslan att 

komma fram till Västindien. Dykning, fiske, träffa 

andra härliga människor som också gillar det här, 

och att man kan göra någonting som för mig verkar 

ouppnåeligt, utan att ge upp mycket annat.

Bengt Fjällberg och Maria Persson

Tärnaby/Njurunda
– Spännande att vara med, många säger att man 

borde göra…Här kommer en chans att komma till skott med det 

många tycker omöjligt. Fantastiskt äventyr där jag 

kan välja vad jag vill göra, långsegling över öppna 

hav, parplydrinkar i Karibien, dyka bland havssköld-

paddor, simma med hajar, tillsammans med 

härliga vänner och nya bekantskaper.
– Jag instämmer med Bengt, men för mig handlar det 

också om att kliva ur komfortzonen och prova nytt, 

för 4 år år sedan hade jag aldrig satt min fot på en 

segelbåt, tordes knappt gå på plankan mellan brygga 

och båt och nu ska jag göra detta, helt fantastiskt, 

säger Maria.

– Det här kommer att bli ett oförglömligt 

äventyr för alla, en segling som är oupp-

nåelig för de flesta men genomförbar för 

att vi är många, har en bra båt och en 

kompetent skeppare hela vägen, kom-

menterar Thomas Karlsson, ledarskaps-

coach som började segla för 10 år sedan 

och är initiativtagare till Jorden Runt på 

1000 dagar.

I korthet går projektet ut på att man 

bildat ett bolag som köper in en större 

segelbåt som klarar oceanerna och en 

besättning på tio. Sedan säljer man 60 

andelar i drömmen, båten och projektet 

och bjuder ut veckor till andra som inte 

är delägare. Andelsägaren betalar ett 

självkostnadspris, 30 000 kr, och får i 

detta sex veckors segling, andel i båten 

och eventuell återbäring när båten säljs 

efter tre år. 

Nu finns delägarna och båten, Lars Jo-

hanssons och Eriks S/Y Salsa, en vacker, 

välutrustad och synnerligen välvårdad 

Dufour 54 byggd 1992 och starten för 

seglatsen är spikad till september 2015.

Långsegling  
– en renande upplevelse

Lars Johansson har gjort seglatsen runt 

jorden för ett antal år sedan, så han talar 

av erfarenhet:
– Långsegling är ett sätt att ändra livs-

rytm och det ger en renande upplevelse 

för själen. Skönheten sitter också i att det 

är rogivande att vara isolerad och inse att 

vi är utlämnade bara till oss själva. 

Man kan också citera Karin Boye:  

Visst är det mål och mening med vår färd 

men det är resan som är mödan värd.

Konceptet har växt fram under många 

timmars filosoferande och diskussion i 

sittbrunnen och vid köksbordet hemma 

i Umeå och med vännen Lars på Gräsö 

utanför Öregrund. 

De träffades under en av de många eska-

derseglingar i Grekland som Thomas och 

Kerstin arrangerat för sina släktingar och 

vänner i Norrland och Stockholm. 

I Poros, gned de fendrar med varandra 

för ett antal år sedan. Erik, som varit 

kapten på faderns båt i 10 år blev inhyrd 

till eskadrarna och när idén växte fram så 

var Erik och Lars inte sena att hoppa på. 

Lars och Erik, som då var 18 år, seglade 

för 20 år sedan på nästan samma rutt 

som nu ska avverkas.

En drömsegling för vänner

– Vi ville segla jorden runt, men insåg 

att vi inte ville lägga all den tid och alla 

de resurser som krävs för att genomfö-

ra det själva. Samtidigt hade vi så goda 

erfarenheter av att anordna eskadrar, där 

massor av våra vänner har fått vara med 

om segling för första gången, och blivit 

bitna av det. Därför skapade vi ett projekt 

där de som vill kan bli en del av ett ännu 

större äventyr, en drömsegling jorden 

runt, förklarar Thomas Karlsson.
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som delägare i en drömsegling

I september 2015 lägger S/Y Salsa ut från Poros i Grekland på kurs 

mot äventyrsprojektet Jorden Runt på 1000 dagar. Kapten ombord är 

Erik Johansson men bakom projektet står Thomas Karlsson och hans 

sambo Kerstin Adamsson från Umeå och Eriks far Lars. Det som gör 

deras projekt annorlunda är att Dufour 54:an och projektet har 60 

delägare som följer med på seglatsen längs ekvatorn, men bara Erik 

seglar hela sträckan. 

SY
AB

Salsa Yachting AB

AktiebrefAktiebref
no: 001-010

10 aktier 

som till fullo inbetalt inbetalt beloppet för andel i bolaget Salsa Yachting Aktiebolag

Aktier 10 st Aktier Thomas Karlsson

tillförsäkras härgenom motsvarande andel i bolaget i öferensstämmelse med lag och bolagsordning.

Umeå den 24/12 2013. Salsa Yachting Aktiebolag

Thomas Karlsson bjuder in nya och 

gamla vänner till sitt livs resa.

jorden runt i tre år
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Välj din hamnvaktsnatt

Från Nyårsdagen 1 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 tydligt uppmärkt pärm Hamnvakten 2015.
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 2014
Den som missat sin vaktnatt 2014 skriver upp tre vaktnätter för 2015:
Natt 1 - En natt för den missade natten 2014
Natt 2 - En ordinarie natt för 2015
Natt 3 - En extra natt
Till nästa år, hoppas jag, att ännu färre ”missar” sin vaktnatt.

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

Hamnvakten 2015

hamnvakt
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AnslAgstAVlAn

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 >

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

MAnusstopp 7 jAnuARi

Blekinge-ekan

Lucia Pub
Lördag 13 december
Klockan 1800

i USS klubbhus

Rikligt med mat och dryck - som vanligt
till självkostnadspris.

Vi bjuder på glögg och pepparkakor

Med vänlig hälsning
Anders Juhlin
Klubbmästare

Svenska Kryssarklubbens Uppsalakrets arrangerar klub-
baftnar i USS klubbhus tre måndagskvällar i vår. Alla med-
lemmar i USS är hjärtligt välkomna, och Uppsalakretsen 
bjuder på fika i pausen. Vi börjar kl 19.00.
Programpunkterna är ännu inte helt klara utan meddelas 
senare. Men datum är bestämda: 12 januari, 9 februari och 
16 mars. Ett annat datum som redan nu kan meddelas är 
vårens ”Lilla båtmöte” i Örsundsbro. Det är planerat till 
helgen 30–31 maj.

Välkomna!

Svenska Kryssarklubben 
Uppsalakretsen

Uppsalakretsens klubbaftnar våren 2015



posttidning 
retur till:
Upsala Segel Sällskap
skarholmen, 756 53  uppsalaB

Sverige

porto betalt

Hjertmans Uppsala · Sylveniusgatan 5 · 018-10 99 45
Öppettider och fler erbjudanden hittar du på www.hjertmans.se

Allt för din båt - välkommen in!

590.-

Uppblåsbar flytväst
150N flytkraft

Passar alla över 40kg!
8013-2 (690.-) 8013-3 (749.-)

Batteriladdare 12V

5498-45 (575.-)

1 290.-

M45, 3.6A

450.-

M100, 7A

898.-

M200, 15A

1 825.-
M300, 25A

5498-100 (1090.-)

5498-200 (1790.-)

5498-300 (2490.-)

Solcellspanel 20W endast

298.-

5632-75 (1390.-)

Många 
funktioner!

VHF Cobra MR-F 75
Stor display!

1 190.-


