


Kontaktpersoner - Område 
Område - Ämne 
Expedition 2020: Tisdagar 19-20 
Allmän information. VHF-radio. 

Hamn- och varvsplats. 
KlubbnyckeL Vimplar. 
Märken till mössa och kavaj . 

Område - Ämne 
Administration 
Adressändring. Båtbyte. 

Avgifter l Frågor köplats. 
Uppsägning medlem. 

Båthus 
Allmänna frågor. 

El - hamnen och varvet 
Vid el-fel. 

Eskader - vår och höst 
Allmänna frågor. 

Hamn 
Akriviretsarbete. El och vatten. Latrintömning. 
Bryggfrågor. Förtöjning. Trasiga bryggor. 

Hamnvakt 
Hur gör man och vem konrakrar ifall man inre 
kan vakta? Vilken tid startar vaktnatten? 

Intendentur 
Klubbhus. Lekplats. Staket. 
Övriga byggnader. 

Issegling 
Allmänna frågor. 

Kappsegling 
Allmänna frågor. 

Klinten 
Allmänna frågor. 

Klubbhus 
Hur många kuvert finns? 
Max antal personer? Uthyrning vintertid. 

Kran 
Vilka far använda/sköta kranen? 
Hur tung båt far man lyfta? 

K vällssegling 
När sker seglingen? 

Miljö - imformation 
Båtbottenfärger godkända för varvet. 
Typ av båtbottenfärg. 

Segling 60+ 
När sker seglingen? 

Tidning 
Manusstopp. Var skickar man materialet? 
Regler för text och bilder. 

Ungdomssegling 
Kurser. Läger. Vem anmäler man sig till? 
Frågor, info och anmälan : skicka e-post 

Utlåning båtar 
2-kronor. 606-båtar. Optimister. 
Frågor, info och anmälan: skicka e-post 

Varv 
Sjösättning l Upptagning. Fasta kranen. 
Märkning båtar. UppställningsmateriaL 

Klubbhuset 
Öppet datum: 

se hemsidan 

Välkomna till 
klubbhuset! 

Kontakta 
BoAnjou 
1:a hand: 

bo@uss2.se 
2:a hand: 

0730 - 22 50 56 
Båtansvarig 

Vakant 

Elansvarig 
Allan Magnusson 

0730 - 38 96 27 
Klubbmästare 

Arrnicka Lavemark 
0760 - 25 50 65 

Hamnchef 
Jan Hoffman 

0706 - 93 99 31 
Vaktchef 

Jan Hoffman 
0706- 93 99 31 

Intendent 
Kjell Nyberg 

0706 - 34 80 02 
Isseglingsansvarig 

Kjell Mattsson 
0705 - 79 43 45 

Kappseglingsansv 
UlfWrange 

0707- 17 72 94 
Klinrenchef 

Rune Larsson 
0706- 35 45 00 

Klubbhusvärd 
Eva Rang 

0708- 27 55 00 
Kranskötare 

Thomas Wärngren 
0705- 67 01 54 

Se hemsidan. 

Miljö 
Helena Fornstedt 
0765 - 46 04 27 

Se hemsidan. 

In foansvarig 
Tommy Gustavsson 

0705-90 51 00 
Ungdom 

Per Ek 
0707 - 48 88 67 

Ungdom 
Per Ek 

0707 - 48 88 67 
Varvschef 

Göran Bolin 
0705- 17 07 16 

UNGDOMSVANliGA 
KlUBBEN 

~ 
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Kontaktpersoner - Funktion 
Styrelsen Namn E-Fost l Telefon 

Ordforande Lars H Ericsson ordf@uss.nu 
0708- 21 69 36 

Vice Ordforande Per Nilson vordf@uss.nu 
0705- 70 10 26 

Kassör BoAnjou bo@uss2.se 
0730 - 22 50 56 

sekreterare Anna Karin Theelke sekr@uss.nu 
0705 - 27 78 44 

sekreterare Nils Iggström sekr@uss.nu 
SupFl 0730 - 84 25 00 

Informationsansvarig Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu 
0705-90 51 00 

Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu 
0765 - 46 04 27 

Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu 
0760 - 25 50 65 

Klubbmästare Yvonne Strandell klubbm@uss.nu 
Su~~l 0708 - 90 81 50 

Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
0706-93 99 31 

Hamnchef Jan Ohlsson hamn@uss.nu 
SupFl 0767- 12 63 83 

Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 
0705- 17 07 16 

Varvschef Thomas Wärngren varv@uss.nu 
SuF~l 0705- 67 01 54 

Intendent Kjell Nyberg inrendenr@uss.nu 
0706 - 34 80 02 

Intendent Stefan Nyberg intendenr@uss.nu 
Su~~l 0703 - 58 00 01 

Klintenchef Rune Larsson klinren@uss.nu 
0706 - 35 45 00 

Klintenchef Lars Sjölund klinren@uss.nu 
Su~~l 0702- 30 38 71 

Kappseglingsansvarig UlfWrange kapps@uss.nu 
0707- 17 72 94 

Kappseglingsansvarig Jonas Ettemo 0702 - 25 28 92 
s u l 

Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu 
0707 - 48 88 67 

Funktionärer övriga Namn E-post 
Telefon 

Båtansvarig Vakant batansv@uss.nu 

Dataansvarig Kurr Sjöberg data@uss.nu 
0705 - 93 09 04 

Isseglingsansvarig Kjell Mansson issegling@uss.nu 
0705 - 79 43 45 

Klubbhusvärd Eva Rang klubbhus@uss.nu 
0708- 27 55 00 

Klubbhusvärd Eleonore Bertze klubbhus@uss.nu 
0706 - 34 1348 

Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu 
0705- 67 01 54 

Plangruppen Lars H Ericsson plan@uss.nu 
0708- 21 69 36 

Redaktör Thomas Siitt tidn@uss.nu 
0730 - 57 60 22 

Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu 
0768-816180 

Vaktchef Jan Hoffman hamn@uss.nu 
0706-93 99 31 

Veteranskeppar- Anita Berrze veteran@uss.nu 
ansvarig 0702-743514 

Veteranskeppar- Birgir Wredh veteran@uss.nu 
ansvarig 018- 71 33 91 



Omslagsfoto: 

Officiella e-post adresser 
Funktion Namn E-post Funktion Namn E-post 
Datansvarig Kurt Sjöberg data@uss.nu Miljöansvarig Helena Fornstedt miljo@uss.nu 

El Allan Magnusson el@uss.nu Mätningsman Per Nilson matning@uss.nu 

Hamnchef Jan Hoffman hamn@uss.nu Ordförande Lars H Eriksson ordf@uss.nu 

Informationsansv Tommy Gustavsson infoansv@uss.nu Plangruppen Lars H Eriksson plan@uss.nu 

Issegling Kjell Matsson issegling@uss.nu Redaktör Thomas Siitt tidn@uss.nu 

Intendent Kjell Nyberg intendent@uss.nu sekreterare Anna-Karin Theelke sekr@uss.nu 

Kappseglingsansv UlfWrange kapps@uss.nu Ungdomsansvarig Per Ek ungdom@uss.nu 

Kassör BoAnjou bo@uss2.se Vaktchef Jan Hoffman vakt@uss.nu 

Klintenchef Rune Larsson klinten@uss.nu Valberedning Tommy Fredriksson valbered@uss.nu 
Klubbhusvärd Elenare Bertze klubbhus@uss.nu Varvschef Göran Bohlin varv@uss.nu 

Klubbmästare Annicka Lavemark klubbm@uss.nu Webbadministratör Klas Elwinger web@uss.nu 

Kranskötare Thomas Wärngren kran@uss.nu Veteranskepparansv Anita Bertze Gelin veteran@uss.nu 

Kvällssegling Christer Wallsten kvallsegl@uss.nu Vice Ordförande Per Nilson vordf@uss.nu 

På grund av corona-viruset kommer expeditionstiderna att variera tills vidare. 
Information finns på vår hemsida www. uss.nu 
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Expedition 

Expeditionen hålls öppen i klubbhuset 
tisdagar klockan 19:00-20:00 

Under vinterhalvåret har vi sporadiskt öppet 
Se vilka dagar på hemsidan: 

www. uss.nu/Expedition 

Till expeditionen ska du vända dig med anmälan 
om adressändringar, båtbyte, om du skaffar dig 
VHF-radio mm. 

Försäljning av vimplar och klubbnycklar mm sker 
också vid dessa tillfällen. Märken till mössa och ka

vaj kan du köpa för 100 kr/st. 

Du är välkommen med alla slags frågor eller bara 
för att prata bort en stund. 

Ansvarig utgivare 
Lars H Eriksson 

Upsala Segelsällskap Manusstopp nr l 
9 Januari skarholmsvägen 2, 756 53 Uppsala 

Tel. 018-32 06 59 
© Upsala Segelsällskap. 

www.uss.nu 
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ag är glad att aktiviteterna i hamnen och på vattnet har varit ovanligt liv
liga i år. Troligen är det en effekt av det härjande viruset när många varit 
hemma under sommaren. Jag hoppas att intresset för båtlivet håller i sig 
även kommande år. För egen del har båtsäsongen varit begränsad av olika 
anledningar. 

Coronapandemin 
Den pågående pandemin har inneburit begränsningar på många 
områden och inom USS har vi på alla sätt försökt att minska 
risken för smittspridning. 

Aktiviteter har inte kunnat anordnas på vanligt sätt, men genom 
att se möjligheter har det mesta ändå kunnat genomföras. Delta
gandet i seglingar och kurser har varit omfattande och tack vare 
erfarna ledare har aktiviteter genomförts med iakttagande av 
försiktighet och rådande restriktioner. 

Styrelsemöten, medlemsmöten och andra sammankomster har 
fatt ställas in. I vissa fall har beslur tagits av presidiet (Ordf, 
V.ordf, Sekr och Kassör) efter bemyndigande av styrelsen. N u 
kommer en övergång till elektronisk kommunikation (Teams) 
för styrelsemöten att prövas. Inte helt lätt, men ändå ett sätt för 
styrelsen att fortsätta arbetet. Om pandemin fortsätter kan det 
även bli aktuellt att årsmötet den20mars 2021 rar genomföras i 
andra former. 

För att minska risken och värna om medlemmarnas hälsa hop
pas jag att alla iakttar Folkhälsomyndighetens och lokala myn
digheters rekommendationer för minskad smittspridning. 

Segling och båtliv 
I USS finns många framstående seglare och vinnare i tävlings
sammanhang och priser som brukar delas ut vid höstens med
lemsmöte kan inte ske på samma sätt i år. Vi rar hitta andra 
former även för detta. 

Många nya båtägare har kanske för första gången provat livet på 
sjön. Hoppas att det givit mersmak och att mera vana båtägare 
har bistått i ovana situationer. Tyvärr har det visat sig att en del 
vattenskoteråkare i många fall har brustit i omdöme och ställt 
till med incidenter och olyckor. Det ser nu ur som regelverket 
kring snabbgående farkoster kommer att skärpas, vilket är helt 
nödvändigt. 

Med anledning av båtbrand, ovarsam framfart och annat kom
mer en bred översyn av allmänna säkerhetsfrågor att inledas. 
I detta söker vi samarbete med berörda myndigheter och andra 
båtorganisationer. 

Nu sänks temperaturen i vattnet och kanske rar vi en fin is så 
småningom. Jag antar att isseglarna ser fram emot fina isar för 
sina seglingar. skridskoåkarna väntar förstås också på bra isar. 

Nu väntar vi på att earonapandemin ebbar ut och att livet i all
mänhet och särskilt på sjön kan återgå till det normala igen. 

Våra anläggningar 
Jag ser med glädje hur våra anläggningar underhålls och utveck
las av verksamhetsansvariga, funktionärer och medlemmar och 
att vår omfattande administration fungerar så bra. Det gäller 
att bedöma och prioritera olika insatser på både kort och lång 
sikt. Styrelsen har stort intresse och diskurerar ofta hur USS kan 
komma att påverkas av båtlivets framtid och utveckling. 

Miljöfrågorna är i fokus på olika sätt. Detta påverkar USS och 
en revidering av vår miljöplan pågår för att anpassa inriktningen 
mot de nya kraven. 

Dags att se fram mot 2021 
Var informerad om av vad som är på gång. Håll koll på vår hem
sida www.uss.nu där information fortlöpande läggs ut. 

Snart är 2020 till ända och jag vill rikta ett varmt tack till alla 
för goda insatser under året. 

Nu ser vi fram mot 2021 med förhoppning om en successiv 
återgång till det normala. 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 

Lars H Ericsson 
USS Ordforande 



USS aktiviteter under året. 
Vissa aktiviteter kan åverkas av Covid 19! 

Våren 

Vakt- och 
aktivitetslista 

Styrelsemöten l O 
r/år 

Expedition 

USS-Aktuellt 

Båtmässan 

Arsmöte 

Solskens rill 

H j ertmans 

Sjösättnin 

Kvällsseglin 

Segling 60+ 

An m Tidpunkt 

Läggs ut Jan- febr 
l ·anuari 12:00 

Jan - dec 

Tisdagar 19-20 Jan- dec 
se datum på hemsidan 

Nr l Feb 

Älvsjö 

Arsmötet hålles mellan 
l/l - 31/3 

Klubbhuset 

Klubbdag 

Mars 

Jan- Mars 

Mars 

April 

April- Ma· 

April- Juni 

April- Juni 

Medlemsmöte Två ggr/år Maj 
(ma· & november) 

Familjeda På Klinten Ma· 

USS-regattan 606, Nepp, IF, Starbå- Juni 
tar, Finn 

Midsommarafton Fest på Klinten Juni 

Gubb- & Midsommardagen vid Juni 
Gum-se ling Klinten 

Vuxenkurs segling 

Kräft-skiva 

Höst-Eskader 

Klubbmästerskap 

USS-Ak.tuellt 

Uppta nin 

Oktoberfest 

Medlemsmöte 

USS-Ak.tuellt 

Lucia-PUB 

Kurs för vuxna 
(l vecka) 

På Klinten 

Rosersberg l Sigtuna l 
Klinten 

USSKM 

Nr 3 

FlottSundsvarvet 

Fest 

Två ggr/år 
(maj & november) 

Nr4 

Pub 

Juni/Juli 

Au 

Aug 

Au 

Sept 

Sept 

Okt 

Nov 

Dec 

Dec 

Information om 
årsmötet 2021 

• •• 
1 nasta nummer 

Styrelsen 
www.uss.nu 

lnglasningar Metallpartier Speglar 
Glasreparationer Hela glasväggar 
www.rydsglas.se 018 - 69 1 O 40 

A NYGREN$ TAK AB 

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 
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Kalendariet 
Dec 2020 - Feb 2021 

v49 l t i 18:30 -
v51 14 må 18:00 -

v l 9 l ö 08:00 -
v l lO so 08:00 

v6 13 l ö - 23:00 
v7 16 t i 19:00 - 21.00 
v8 25 to - 23:00 

December 
Styrelsemöte 
Verksamhetsberättelsen. 
Utskick underlag. 

Januari 

KH = Klubbhuset 
K = Klinten 
H =Hamnen 
V = Varvet 
S = Kryssarklubben 
T Teams 

T 
KH 

Manusstopp tidning nr l 
Verksamhetsberättelsen 

Februari 
Budgetförslag lämnas in 
Lilla Kalendern. Möte. KH 
LO K-stöd - senaste dagen 

Vaktlistan läggs ut i klubbhuset kl 12:00 den l januari 



Hedersmedlem 

Heinz Pichl 
Jag skulle vilja meddela att min pappa Heinz 
Pichl, som varit medlem i USS sedan 1960-ta
let, gått ur tiden. 

Han somnade lugnt och fridfullt in i sitt rum 
på vårdboendet i söndags, dagen före hans 
95-årsdag. 

Han var född 16 november 1925 i Hamburg 
och växte upp i Alperna högt ovanför Inns
bruck. 1957 kom han till Uppsala för att arbeta 
med utombordsmotorer på Nymanbolagen. 

Efter ett långt och innehållsrikt liv var de sista 
åren bleka och präglade av demens. 

Rapport Varvet 

Med vänliga hälsningar 

Marie-Louise Pichl 
dotter och medlem i USS 

Besiktning av märkning båtar och att stegarna var fastlåsta har genomförts. 

På Alla Helgons dag hade vi arbetsdag på varvet, som aktivitetsarbete. Rensning av 
sly och bråte vid kvarter sju. Uppgrävning runt slipskjulet utfördes, och det visade 
sig att det som legat under mark, är uppruttet. I vår efter sjösättning får vi ta ner en 
grävmaskin och gräva upp och ersätta ruttet virke med nytt. Upprensning av sly 
gjordes också vid slipskjulet. Viss urstädning av slipskjulet. 

Den uppruttna utbyggnaden på mastskjulet revs och väggen spikades igen. Uppstäd
ning av varvet gjordes och det resulterade i fem skottkärror med skräp. Över blivna 
täckställningsrester samlades ihop under matboden. 

Elmätare för de som önskar ström under vintern har satts upp. 

Den 23 november träffade vi representant från Uppsala Kommun för att diskutera 
muddring vid varvet. Kommunens representant föreföll positiv, men vi får se om det 
händer något. 

Vägen in på varvet är i dåligt skick. Många och djupa gropar. Vägen skulle behöva 
grävas ur och dräneras och fyllas på med dränerande bärlager. Budgetfråga!! 
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Information från varvet 
USS:s varvsområde är beläget vid Flottsund och rymmer ca 260 båtar. 
Där finns tillgång till miljöstation, mastkran, sjösättningsram p, fast 
kran med lyftkapacitet på 5 ton, el och vatten. 

Att tänka på när Din båt står på varvet: 
Märkning 

• Alla uppställningsanordningar skall vara märkta med namn 
och aktuellt telefonnummer väl synligt. Märkningen är en 
säkerhetsåtgärd för medlemmarna om något skulle hända, 
och inte minst viktigt för att underlätta städning/vår och 
utställning/höst. 

• Omärkta, kvarvarande master kommer att lyftas bort efter 
sjösättning/upptagning för ev skrotning. 

• Alla master som förvaras i mastskjulet måste vara märkta 
med namn och telefonnummer. Spridare skall vara avmon
terade. Inga master får ligga kvar på bockarna utanför mast
skjulet. De bör flyttas snarast möjligt. Varvsgruppen kommer 
att genomföra en besiktning av samtliga uppställningsan
ordningar och där dessa befinns vara dåliga, kommer ägaren 
kontaktas för åtgärd. 

Brandfaran 
• Vid svetsningsarbeten eller användande av vinkelslip på var

vet gäller reglerna för heta arbeten. Svetsningsarbete måste 
alltid anmälas till varvschef eller vice varvschef före igångsät
tande. Glöm ej brandsläckare. 

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

• Används värmefläkt i båten skall den vara bevakad vid an
vändning och får inte lämnas påslagen över natten. 

Miljö 
• I miljöstationen finns fat som skall användas för olja och 

glykol. 
• Båtägare skall själva lämna sina uttjänta batterier till 

återvinningsstation. 

El 
• Elföreskrifterna kräver låsta skåp. 
• Behöver du el i större omfattning. Kontakta varvschefen för 

ett avtal om el. 

Aktivitetsarbeten 
• Bokning av aktivitetsarbeten göres på listorna i pärmen som 

finns i klubbhuset. 

8 uss aktuellt nr 4 2020 

För varvet svarar varvschefen, vice varvschef och kvartersbasar. Upp
ställda båtar skall vara försäkrade till fulla värdet. Se stadgar och ord
ningsregler för varvet. 

Sjösättning 2021 

Kvarter 2, 3 
Kvarter l, 2, 3 
Kvarter 4 
Kvarter 6, 7 
Kvarter 5 
Kvarter 8 
Kvarter 8 

24 april 
25 april 
26 april 
2 maj 

3 maj 
5 maj 
6 maj 

Tider sätts upp på anslagstavlorna 
ca 2- 3 veckor före. 

kl 07:00- 17:00 
kl 07:00 - 17:00 
kl 07:00- 17:00 
kl 07:00 - 17:00 
kl 07:00 - 17:00 
kl 15:00 - 19:00 
kl 15:00 - 19:00 

Och käre båtägare: Hjälp gärna till med fler båtar än 
din egen. Av och till behöver även du hjälp. 

Varvsgruppen 
Chef Göran Bolin 
Chefvice 
Kvarter l 
Kvarter 2 
Kvarter 3 
Kvarter 4 
Kvarter 5 

Kvarter 6 och 7 
Kvarter 8 
Miljöstation 
Kranskötare 
Kranskötare 
Kranskötare 

Thom::s Wärngren 
Hans-Ake Boman 
Johan Sjöberg 
Jan Pettersson 
Thomas Wärngren 
Martin Signeul 
Stefan Signeul 
Swanthe Lindgren 
Tomas Canden 
Thomas Wärngren 
Tomas Canden 
Thomas Wärngren 
Jan Lundmark 

0705- 17 07 16 
0705- 67 01 54 
0703 - 84 47 86 
0705 - 46 45 92 
0709- 11 93 02 
0705- 67 01 54 
0703- 82 81 81 
0703 - 28 53 33 
0706 - 50 65 05 
0705 - 78 78 84 
0705- 67 01 54 
0705 - 78 78 84 
0705- 67 01 54 
0706 - 59 50 89 

Vaggor bort i maj. Info i nästa nr. 



Båtliv Båtlivs digitala nyhetsbrev v 48, november 2020 

Digital båtvecka ersätter 
Båtmässan 2021 
besked i december om Allt för sjön 

Båtmässan i Göteborg i februari 2021 ställs in och beskedet 
om det blir någon Allt för sjön i Stockholm kommer i de
cember. Det är resultatet av earona och arrangörernas eget 
ansvarstänkande. Istället planerar Båtmässan ett digitalt ar
rangemang under arbetsnamnet Västkustens Båtvecka. 

earonaviruset har dessvärre fatt konsekvenser i en utsträck
ning som få kunnat föreställa sig. Utifrån rådande omstän
digheter och regler för sammankomster ser vi tyvärr inte att 
det är möjligt att genomföra evenemanget. Båtmässan arrang
eras istället 2022, säger Jacob Ryder, affärsansvarig Båtmässan 
Göteborg. 

Göteborgsmässan var mycket lyckad i februari 2020 med bra 
besökssiffror och en stark försäljning. Värre var det för Allt 
för sjön i Stockholm, som fick stängas i förtid under pågå
ende mässa. 

Mässan är uppskattad både bland utställare och besökare, 
dessutom är känslan att det kommer bli en sommar med ett 
blomstrande båtliv i Sverige vilket bordar för en fullspäckad 
upplaga 2022. Vi spänner bågen och de nya inslag vi hop
pades bjuda på skjuts framåt ett år helt enkelt, säger Jacob 
R y der. 

Stockholmsmässan i Älvs j ö, som arrangerar Allt för sjön, har 
lovat att besked om det blir någon båtmässa eller inte ska 
komma i december. 

Aktuell information om mässorna och andra bårnyheter finns 
alltid på: www.batliv.se 

Segel- och Jolle specialisten 
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 populära segelbåten Nepptunkryssare 
• Säljer Jolle- och Kölbåts-tillbehör 
• Navipartner-butik hos Navinordic AB 
• Säljer Rullfocksystem Furlex, Plastimo 
• Säljer rullbomsystemet FURLERBOOM 
• Mast & Riggverkstad försäljning & service åt Selden Mast 
• Säljer Husvagn- och Husbils-tillbehör från 

KAMA Fritid AB och Svenska Dynor AB 
• Tillverkar gliddukar för förflyttning av rulls~?lsbundna & säng

liggande på Sjukhus, Hälsovårdcentraler, Aldreboenden m m 

-----Delfin Segel AB-----
www.doylesweden.se www.navinordic.com 

gunnar@doylesweden.se 

segelmakare Gunnar Holmqvist 
Killingörvägen 4 

932 32 Skelleftehamn 
070- 600 41 80 

~ 
DDVLE 
SAILMAKE:RS 

- Service & Reparationer 
- Försäkringsskador 
- Motorbyten 
- Montering bogpropeller 
- Montering elektronik 
- Vinterförvaring 
- Reservdelar 

MARINE 
Uppsala/Skarholmen 

018-55 20 20 www.rmarine.se info@rmarine.se 

KONTOR 
Stålgatan 19 Port 9:2 • 754 50 Uppsala 
018-30 44 25 • mån- fre 08:00- 17:00 

Kontorsmaterial 
Trycksaker 

Presentreklam 
Profilkläder 

Arbetskläder 
Välkommen! 

www.knkontor.se 
info@knkontor.se 
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Text och bild Karin och Magnus Johannesson 

Sommarsegling 2020 i Mälaren 

Vår vinterplanering 2019 att segla till 
S:t Petersburg sommaren 2020 fick på 
grund av rådande omständigheter tänkas 
om. Efter 20 års segling har vi inte gjort 
Mälaren ordentligt så därför tyckte vi att 
det passade bra att göra det i år och hålla 
oss till region och närområde. 

Vi påbörjade vår segling den 25 juni från 
Skarholmen i sol och värme. Målsättning 
var att besöka orter och de många slott 
och herresäten som finns kring Mälaren. 
Efter att ha avverkat Skokloster och Ro
sersberg gick vi för motor genom Enkö
pingsåns trånga led men med möjlighet 
att mötas. Vi lade till vid kajen och res
taurangen Hamngatan mitt i Enköping. 
Det kändes som att vi satt på restaurangen 
men med bra distans. På båten har vi med 
oss våra underbara Bromptoncyklar och 
första cykelturen gör vi till härliga bad
platsen Bredsanda. 

.ÄNGSÖ 

På vår segling vidare mot Västerås lade 
vi till vid fina Ängsö. Välbesökt för sitt 
naturreservat, fiskrestaurang och "Engsö 
slott" . Vi åt en god sill-lunch på fiskrestau
rangen och tog sedan cyklarna till slottet. 
Här har släkten Piper bott och ägt slottet 
under många år. Grefve Carl Piper ligger 
begravd i kyrkan bredvid slottet. 

l O uss aktuellt nr 4 2020 

VÄsTERÅs 

Det var första gången som vi anlände till 
Västerås sjövägen och fick uppleva "sjö
staden" Västerås och gillade det vi såg av 
nybyggnation utmed Mälaren. Vi turis
tade och deltog i en mycket intressant och 
trevlig guidad tur i domkyrkan. Här fick 
vi mer svensk historia oss tilllivs - bl a att 
Erik den XIV är begravd här. Domkyrkan 
innehåller många altartavlor med intres
santa berättelser - dåtidens facebook en
ligt guiden. 

~ .- · ~ 

Mälarpromenaden f6l 



Från Västerås seglade vi vidare över Väs
teråsfjärden och Blacken till Torshällaån. 
Efter ett par distans uppför ån lade vi till 
mitt i T orshälla- en av Sveriges äldsta 
städer nu tillhörande Eskilstuna kommun. 
Här cyklade vi och tittade på den gamla 
fina miljön och på konstverken av Allan 
Ebeling som också varit verksam vid Upp
sala Ekeby i slutet på 1920-talet. 

EsKILsTUNA 

Innan vi lämnade T orshälla tog vi cyklarna 
på fina cykelvägar 8 km till Eskilstuna och 
på kvällen 5 km till Mälarbaden. Eskilstu
na visade upp sin bästa sida och vi besökte 
bl a Gamla staden, Munktellstaden och 
Rademachersmedjorna. Vi blev påminda 

om det gamla skråväsendet och dess strik
ta regler kring lärling, gesäll och mästare. 

KviCKSUND l GALTEN 

Från T orshälla seglade vi vidare västerut på 
Blacken till Kvicksundsbron. Missade bro
öppning och åt lunch i väntan (2 timmar) 
på nästa öppning. Här fick vi väderom
slag med hårda vindar och regn. Sjöställ 
på och motor in i Galten och i smalled 
till Borgåsund. För första gången i år satte 
vi upp akterkapellet för skydd mot vind 
och regn i sittbrunnen. 
Vid till Ströms-

holms slott som 
uppfördes av 
Gustav Wasa 
och var ridskola 
för hästar till 
arme'n. Här 
boddesedan 
främst änke
drottningar. Nu
varande utseende 

uss aktuellt nr 4 2020 11 · 



SuNDBYHOLM 

har tillkommit på upp
drag av Hedvig Eleo
nora och ligger på en 
stensatt holme i Kol
bäcksån. Strömsholms 
kanal och led är 12 mil 
lång och har 26 slussar. 
På slingrande vägar och 
stigar cyklar vi till Kol
bäck där vi bunkrar. 

KöPING 

Längst in västerut i Mä
laren ligger Köping som 
har en fin liten välskört 
hamn vid mynningen 
av Köpingsån. Vi hade 
tur med vädret med sol 

och uppehåll när vi gästade staden. Cy
keltur och å-promenad gav oss en trev
lig bild av Köping. Vi fick inte intryck 
av att vara i "Sveriges tråkigaste stad". 

Mycket blommor och många restau
ranger. Vi har ju sett filmen "Tårtge
neralen" med Mikael Persbrandt och 
kände igen centrum från filmen. Carl 
Wilhelm Scheele känd kemist och apo
tekare, med utbildning bl a i Uppsala, 
har verkat här och har staty på Stora 
torget. 

Seglingen mot Sundbyholm blev en riktigt blöt tillställning. Stod 
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i regn drygt 4 timmar. Vi 
återhämtade oss med en 
härlig bastu när vi kom 
fram och torsk med färsk
potatis, smält smör och 
pepparrot med vitt vin till. 

Middagarna på 
Filippa håller 
hög standard av 
gast. 

Sundbyholm 
slott. Ett bygge 
av Carl Karls
son Gyllen
hjelm, son till 

Karl IX. Här i 
gästhamnen låg 
vi ett dygn med 
regn och starka 
kastvindar. Vi tog 
fina promenader 
i naturreserva-
tet och besökte 
de l 000-åriga 
väddsberömda 
Sigrids-ristning
arna med berät
telsen om kvin
nan som byggde 
en bro intill 
hällristningen. 

I nutid är Sundbyholm känt för TV-pro
grammet "Bonde söker fru". 

MARIEFRED NÄSTA 

I Strängnäs mönstrar vår son Oskar, barn
barnen Noah och Alfons på. Nu är vi tre 



generationer på Filippa. Vi får en regnig 
färd till Mariefred och Gripsholm men 
där lyser solen upp. Museijärnvägen Ma
riefred-Läggesta nedre blir en trevlig tur 

genom fint landskap, kronhjortar och 
spännande ångtågsupplevelse. 

SöDERTÄLJE 

Efter ett fint dygn i Mariefred segler vi till 
Södertälje. Noah står vid rodret och vi har 
en fin undanvindssegling plattläns med 
spirad genua. I väntan på broöppning av 
Mälarbron i Södertälje far vi se brandkå
ren ha övning med stege och brandspruta. 
Noah och Alfons fick sitta upp i brandbi
len och se övningen på nära håll. 

I Södertälje lämnade vi Filippa i hamnen 
och åkte bil hem med son och barnbarn. 
Två veckors segling i Mälaren upplevde 
vi positivt - det finns mycket att se och 
många fina hamnar att angöra. Hemma i 
Kambo Björklinge tog vi oss an gräsmat
tor, växthus och grödor under en dag. 
Sedan blev det buss och tåg till Södertälje 

igen för fortsatt segling 3,5 veckor i Stock
holms skärgård och Roslagen. En annor
lunda seglingssommar men med fina min
nen från Mälaren och svensk skärgård. 

Karin och Magnus 
Besättning på Filippa Bavaria 30 CR 
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Gibonbåten snabbast på Mästarnas Mästare 

I slutet av sommaren fick USS en förfrågan om att 
hyra ut Gibonbåten till Svenska seglarförbundet un
der Mästarnas Mästare. Efter ett godkännande av 
Gibon i Uppsala som trots allt äger båten kom vi och 
SSF överens om en skälig summa. 

I och med exponeringen av båten i livesändningen 
från Mästarnas Mästare gick Gibon även med på att 
betala transport, logi och förplägnad för två personer 
som ombesörjde transporten tor Marstrand. 

Matchracing e 
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Båten togs upp den 4:e och placerades i båthuset där 
en febril aktivitet tog vid. En eloge till Lasse Bengts
son som lagade en krockskada i fören en skada på ba
bords låring samt ett extra tack till Gustaf Grangert, 
Anna-Karin Theelke och Ebba Ettemo som var med 
och vaxade. 

Innan SSF tog över ansvaret för båten i Marstrand 
gick vi igenom båten med Svenska seglaförbundets 
ansvarige där alla skavanker in i minsta detalj doku
menterades. Båten försågs med SSFs löpande rigg 
och segel innan den sjösattes. På fredagskvällen var 
vi med på funktionärsmiddagen där vi fick möjlig
heten att berätta om USS samarbete med Gibon, 
upplägget kring användandet av båten samt den 
fantastiska utveckling vi har haft gällande barn och 
ungdomsverksamheten. 

Funktionärer 
Innan vi åkte ner passade Ebba och jag på att anmäla 
oss som funktionärer under MM. För Ebbas del inne
bar det att hon fick jobba i cafet, göra fika till och 
köra ut den och maten till funktionärerna på sjön. 



Hon fick även äran att sköta tv-kameran uppe på 
Strandverket. Själv blev jag ansvarig för linjen och 
lä-gaten. 

Hela området är ca 8- 12m djupt men strömmen i 
sundet krävde tämligen mycket vikter för att få bo
jarna att ligga stilla. Dessutom uppmanades man av 
seglingsledaren att medvetet lägga sned gate för att få 
större spridning och jämn fördelning av båtarna på 
respektive märke. 

Gibonbåten snabbast 
Tyvärr var det ont om vind på mornarna 
men när väl tävlingarna kom igång avverka
des drygt 25 st seglingar i grundomgången 
innan finalerna tog vid. 

Vid sammanräkning visade sig att Gibonbå
ten hade det högsta snittet och var snabbast 
av alla 8 st inhyrda båtar. Om det berodde på 
vaxningen eller att storseglet var fräschast ska 
vi låta vara oskrivet. 

Efter avslutade seglingar väntade ytterligare 
en besiktning där vi kunde konstatera att 
inga nya skador hade tillkommit. 

Team Neptunkryssare hade stolpe ut 
Staffan Eklund var revanschlysten och hade målet in
ställt på pallplats efter fjolårets 4:e plats. Nu kom de 
tyvärr inte till semifinal utan slutade på en 20:e plats 
av 40 st båtar. Med ombord var Thomas Tennströ m, 
Erik Mattson och Christer Olsson. 

]onas Ettemo 
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viskan spa 
MADE I N SW EDEN 

viskanspa.se 
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Ekeby bruk har inredningen för det kompletta 
hemmet såväl som det stora projektet. Vi har 

brinnande passion för badrum, kök, förvaring och 
golv allt som krävs för att inreda ditt hem, 
bostadsrättsförening el ler spaanläggning . 

VISKAN SPA - Spabad för svenska förhållanden. 

Välkommen in till oss så berättar vi mer! 

~ekebybruk 
www.ekebybruk.se info@ekebybruk.se 018-50 40 45 



+ 
Båtklubbsmedlem 

~Svenska Sjö 

Bättre försäkring 
till lägre pris 

Som båtklubbsmedlem är du delägare i Svenska Sjö och det ger dig direkta 

fördelar som mer omfattande försäkring och lägre premier. Men du får 

också andra fördelar som resultatbonus och en smidigare skadereglering . 

Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt med att utveckla 

de bästa båtförsäkringarna och trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. 

Välkommen att räkna ut din premie på www.svenska sjö.se 



Hela sju veckor segling för olika åldrar. Tanken från början var 
att vi skulle ha fyra veckors kurser under sommaren, men det 
otroligt höga trycket att lära sig segla bidrog till att vi fyllde ut 
veckorna med fler kurser. En bidragande faktor har nog varit 
"hemester" trenden på grund av corona-situationen. 

I juni hade vi ett dagläger följt av ett vuxenläger. I juli hade vi på 
USS två vuxenläger och ett dagläger. Intresset att lära sig segla 
har varit enormt stort. Flera nya båtägare och en ny hobby har 
väckts hos flertalet. Feedbacken har varit mycket positiv och 
viljan att komma ur på vattnet igen hos deltagarna har varit varit 
en härlig följetong. 

VUXENKURs 

På vuxenkurserna har vi haft 14-16 deltagare i åldrarna 16-70 år. 
I början av kursen hade vi ledare i varje båt för att sedan låta del
tagarna bli mer självständiga och vi övergick då coachandet från 
sidan. Våra fina 606:or har varit vår mest använda båttyp, men 
även tvåkrona, feva, laser och Joachims IF-båt har använts flitigt. 
Teori har varvats med kappsegling, kappsejsning, väjningsregler 
och flera utflykter till vår fina halvö Klinten . 

Coronasituationen har varit en ny utmaning för oss alla. Klub
bens kurser har anpassats till detta så gott som möjligt. Segling 
är i sig inte direkt en "kontaktsport", vilket har underlättat 
mycket. All teori skedde utomhus, där deltagarna satt med av
stånd till varandra. 

Sjöräddningen har hälsat på, Jonas Ettemo och Per Ek har be
rättat om den frivilliga organisationen och dess ytterst viktiga 
arbete. Intressant och nyttigt tycker kursdeltagarna. Ett stort 
tack till Sjöräddningen i Uppsala för att vi fick hyra tältet som 
har stått på gräsmattan på klubben under sommaren. Här har 
vi tillbringat i princip all tid då vi inte har seglat, alltså mycket 
välanvänt material! 

En tradition vi har på dessa läger är att Per Nilson kommer en 
·eftermiddag varje vecka och pratar om säkerhet på en segelbåt, 
navigation och sjömärken. Per hade även gjort en egen liten film 
som handlade om just säkerhet, så vi slapp trängas i hans Maxi
båt i dessa tider. Stort tack till dig Per, vi alla uppskattade att du 
kom! 

DAGLÄGER 

Daglägren har varit för barn mellan 8-15 års ålder och dessa har 
varit otroligt högt tryck på. 20-25 båda veckorna. Här har vi 
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varvat segling i olika former med mycket lekar som optimistrug
by och stratego. 

Vi har under veckorna varit åtta ledare per kurs. Ledare under 
veckorna har varit Simon, Philip, Ville, Linn, Ebba E, Ebba N, 
Algot, Daniel, Benjamin, Samuel, David och Joachim. Ett stort 
tack till er alla för ert jobb i sommar och alla fina minnen vi har 
fått. 

VIKTIGA INSATSER 

Vi ledare vill tacka alla som hjälpt till med allt runt omkring 
kurserna. De är mycket som inte syns, men är minst lika viktigt. 
Det har varit allt ifrån att handla mat och bensin, laga trasiga de
lar på segelbåtarna, lånat ut tändvätska och tömt motorbåtarna 
på vatten. Vi tackar USS och Rune för att vi har fa tt tillbringa 
tid på Klinten, det har varit mycket uppskattat av alla. 

Slutligen vill vi tacka Per Ek för all hjälp och för allt engage
mang, utan honom hade vi inte kunnat göra dessa veckor till 
sommarens bästa veckor! 

Joachim Samuelsson, lägeransvarig 

VATTENSKOJ 

De sista två lägerveckorna, vecka 30 och 31 var inte vanliga seg
lingsläger. Det var sommarläger med vattenskoj! 

Uppsala kommun bad oss arrangera ett gratis läger för barn i 
åldern 7-12 år. Där deltog cirka 20-25 barn per vecka! De ledare 
som höll i lägret dessa två veckor var Ebba, Oskar, Ville, Joa
chim, David, Lydia och Algot. Under dessa veckor fick även nya 
juniorledare vara med och hjälpa till. Emil, Hugo, Sara, Valter 
och Max höll i lekar såsom Flaggan, Pepparkakskull, Mafia och 
Kaptenen kommer. En fin inkörsmöjlighet till att bli instruktör. 

Under lägret fick alla såklart prova på segling, då seglade vi fram
förallt 606 och Tvåkrona, men även Laser och Feva. Vi var på 
Klinten nästan varje dag. Oftast seglade några båtar dit på för
middagen och sedan lekte vi och åt lunch. När det var bra väder 
kunde vi bada och åka ring efter motorbåten innan vi seglade 
tillbaka till Skarholmen. När det var aningen sämre väder spen
derade vi istället tid i tältet och lekte lekar som Hänga gubbe, 
Mördarleken och Frågesport! 

Vi hoppas nu på en rolig höst med kvällsträningar och vi ser 
framemot nästa sommar! 

Algot Andersson, ansvarigfor kommunveckorna 
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UPPSKATTADEPRESENTER 

Sictensockar 80 kr Sictenörngott 280:-

LEN & SVAL SIDENSATIN 

Sictenhandduk 150:- Sictentenniströja 1200kr Sictenunderställ 600:-/del Sictentofs 100:-

PRESENTTIPs 
1. Uppskattat av nästan alla! 
2. Användbart & praktiskt 
3. Bekvämt & mjukt 
4. Miljövänligt! 
5. Tidlöst 

SIDENWSELM~ 

Halsduk sidenflanell 300kr 

Sictenmorgonrockar 980:
Sidennattlinne 980kr 
One size! 
Passar alla mellan 
storlek 36-48 tack vare 
den smarta A-formen. 

STOCKHOLM - MALMSKI LLNADSGATAN 42 (150m från NK) 

UPPSALA- VAKSALAGATAN 22F (ett stenkast från musikens hus) 

www.S l D E N SELMA .sE 
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Till havs kan allting hända - och snabbt går det. En 
dröm kan förvandlas till mardröm, en strålande dag 

kan fortsätta med en åskstorm och en perfektionist till 

golvläggare kan visa sig vara en flexibel sjöräddare. 
Man vet aldrig. 

Just därför är det så viktigt att Sjöräddningssällskapet 
och våra frivilliga sjöräddare finns. Vi är delaktiga i 
80 °/o av all sjöräddning i Sverige, och du kan alltid lita 
på att vi är redo att rycka ut om det händer något. 

Till vardags har sjöräddarna helt andra yrken, men 

när larmet går släpper de allt de håller på med och ger 

sig ut för att rädda liv. Inom femton minuter ska de 
vara på väg ut med räddningsbåten. 

För att klara det behövs snabba båtar, bra utrustning 

och en organisation med stationer längs hela kusten. 
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening och så 

har detvarit ända sedan starten 1907. Vårverksamhet 

bygger helt på människors vilja att ~älpa varandra. 

Så tack alla medlemmar och givare! Det är er för
tjänst att vi har 2 200 välutbildade frivilliga sjöräddare 

(med alla möjliga yrken), över 70 räddningsstationer 
och 260 räddningsenheter som alltid är redo att rycka 
ut. Ert stöd räddar liv till sjöss. Och som medlem får 

du själv kostnadsfri hjälp, även om det bara handlar 

om motorstopp en strålande sommardag. Det är vårt 
tack för att du stödjer oss. 

Välkommen som medlem på sjoraddning.se. 

Eller swisha en gåva till 900 5000. 

Gudskelov! 
En golvläggare när man som bäst behöver. 

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE SEDAN 1907. 

Dina pengar kommer f ram' Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk InsamlingskontrolL 

SJÖRÅODNINGS 
SÅ.LLSKAPET 
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u ss UMS Miljö i hamn och varv 

Biocid-fårger är förbjudna enligt lag att användas för 
båtar som har huvudsaklig förtöjningsplats i insjöar. 

Upsala Segelsällskap 
ESK 

Ekolns Segelklubb Upsala Mororbåtsällskap 

För ostkusten gäller respektive kommuns bestäm
melse. 

Kommuner kan bestämma, att en hamn och/eller ett 
varv, enbart ska använda biocidfria färger. 

Det gäller för ägare till båtar, som har hamnplats på 
ostkusten, att kontrollera om biocidfärg f'ar användas! 

Definitioner 
Biocidfärg (giftiga färger) 

Biocidfärg är en båtbottenfärg som innehåller giftiga ämnen. 

Dessa biocidfärger är områdesindelade och godkända av 
Kemikalieinspektionen {KEMI) för två områden: 
- Västkusten. 
- Ostkusten förutom norra delen av Östersjön. 

I övriga områden t ex insjöar är biocidfårger ej tillåtna enligt lag. 

Biocid-fri färg {ej giftiga färger) 

Biocidfria färger kan användas i insjöar t ex Mälaren men 
även på Ostkusten och Västkusten. 

För båtar som används i Bottniska viken och i insjöar finns 
det inga godkända båtbottenfårger. Där får man bara använda 
sådana giftfria fårger som inte kräver godkännande av Kemi
kalieinspektionen {KEMI) . 

Havs & Vattenmyndigheten {H&V, utg 2015, stycke 5) anser 
att båtens bottenfärg kan betraktas som giftfri efter två säsonger 
i vattnet under förutsättning att ingen ny biocidfärg lagts på. 

Huvudsaklig fortöjningsplats 
Den huvudsakliga förtöjningsplatsen bestämmer vilken 

typ av båtbottenfärg som ska använda 

Huvudsaklig förtöjningsplats Godkänd bottenfärg eller grundfärg 
Endast hårda fårger f'ar användas 

Hamn i Ekoln Biocidfri bottenfarg. 
Grundfärg. 

Ostkusten Godkänd hård ostkust bottenfärg. 
(från Varvplats i Uppsala) Biocidfri bottenfärg. 

Grundfärg. 

Påväxt av vattenlevande organismer på båtar som vistas 

på ostkusten är relativt liten eftersom organismerna har 

svårt att fästa på båtar som åker eller ligger stilla under 

korta tider. 

Blödande båtbottenfärger 
·Från och med säsong 2016 tillåts inga 
båtar med blödande l polderande l mjuka 
båtbottenfärger på varvet. Detta är ett ge
mensamt beslut av USS, ESK och UMS. 

Båtar som tidigare inte haft varvsplats 
hos USS och har blödande båtbottenfärg 
ska skrapa/blästra/slipa bort färgen eller 
använda HullWasher för färgborttagning. 
Båten måste därefter endast målas med biocifria färger. 

Tillämpning av riktlinjerna 

Är de båtar som ska tvät
tas helt fria från biocid
färg? 

Ja 

T vätt på land utan 
miljöskadliga rengörings

produkter? 

Ja Biocidfria 
fårger 

Ingen särskild tvätt
anordning krävs. 

Kan båtens bottenfärg 
betraktas som giftfri efter 

två säsonger i vattnet 
under förutsättning att 

ingen ny biocidfärg lagts 
på. 

Hårda Biocid-
Nej färger för 

ostkusten 

Använd 

HullWasher 
reningsutrustning 

Under de cirka 5 månaderna som båten ligger i vattnet försvinner 
ca 80 - 90 procent av den giftiga färgen ut i vattnet. 

HullWasher 
Uppsala Kommun har införskaffat en reningsutrustning av 
märket HullWasher. HullWasher ska användas för båtar som 
är målade med biocidfärg {giftig färg) . 

Båtar målade med biocidfri eller grundfärg behöver ej 
använda Hul!Washer. 

Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att arbeta med 

"Tillsyn av båtar, varv, gästhamnar, fritidshamnar 
(slipning och tvättning, uppställning) m m" 
kopplat till Vattendirektivet och miljömålet 

"En giftfri miljö". 
Miljöförvaltningen kommer att arbeta med detta 

genom kontakter och tillsynsbesök 
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ANsLAGsTAVLAN 
Manusstopp nr l 

9 januari 

Sökes 

Instruktörer/Ledare 
till Ungdomssektionen 

Vill du bli instruktör? 

USS har ett antal ivriga, vetgiriga, seglingsintresserade ung
domar 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 

Sjöräddningssällskapets svävare 
O Arkösund, 0705-80 81 24 
e Dalarö, J an Falkenberg, 0705-80 80 15 
e Dalarö, Torbjörn, 0705-80 80 15 

O Hammarö, Isbjörn. 0705-80 8 J 51 
O Hasslö/Karlskrona, Tjb 840. 0705-80 81 32 

0 Hjälmaren, Vinön, 0705-87 80 78 
0 Karlsborg, Smulle, 0705-81 80 65 
f) Kristinehamn, Tjb 842, 0705-80 81 50 
Cl) Kronoberg, Odd Fellow Kronoberg, 0766-31 77 26 
Ci) Mariestad, BG Nilson, 0768-77 24 10 
lli) Munsö, Mats Kleberg, 0705-80 81 19 

ID Räfsnäs, 0705-80 81 18 
IJ) Siljan/ Runn, 0731 -46 79 12 

Il) Strängnäs, Sno w Leopard, 0766-44 59 l O 
IJl Trosa, Enok, 0705-80 81 23 
4) Uppsala, 0708- 16 51 I l 
~ Vadstena, Vadstena Sparbank, 0705-80 81 54 

15 Visingsö, 0705-80 81 52 
~ Västerås, Virginia Wijk, 0705-80 81 20 

SJÖRiDDN/NGS 
SÅ.LLSKAPET 

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

Mellan l oktober och 30 april kan du arrangera en privat fest. Kostnad: 1500 kronor 

Kontakta: <Eva Rang 0708- 27 55 00> eller <Eleonore Bertze 0706- 34 13 48 > 

E-post: <klubbhus@uss.nu> 

Avgiften betalas till Plusgiro 27 98 47-8 

uss aktuellt nr 4 2020 2 7 · 



. 
LC:f<Ai... 

Gö.ntherska 
Östra Ågatan 33 

Välkomna till vårt Orangeri. 
Vi har fullständiga rättigheter! 

I butiken hittar du ett fullt sortiment 
av alla sorters Jul-bakverk! 

Mån - Fre Lördag Söndag 
08:00 - 19:00 l 0:00 - 18:00 Il :00 - 18:00 

018- 13 07 57 
#guntherskahovkonditori #schweizeri #butikenpåhörnet 




