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 ORDFÖRANDE HAR ORDET 

ÖSS-karet på annan plats eller på ÖSS 
hemsida. Som ni kan se där så har vi från 
i år en kortare sjösättningsperiod. Det 
gäller därför att vara ute i god tid med att 
färdigställa båten inför sjösättningen. 

Vi går mot en vår och sommar med 
förhoppningar om en fin båtsommar och 
att vädret kommer att bli bättre än förra 
året. Vi hoppas på att du och din familj 
kan närvara på någon av de aktiviteter 
som vi anordnar. ÖSS styrelse och 
sektioner vill även att alla med bryggplats 
i hamnområdet kommer och gör sin 
arbetsplikt under de måndagar och 
lördagar vi prickat in i kalendern.  

Ha nu en bra vår så ses vi ses på varvet 
och ha framförallt en bra sommar i vår 
fina skärgård.

Håkan Zetterström 
Ordförande ÖSS

Nya avtalet för varvet klart
Nu har kommunfullmäktige fattat ett för 
oss positivt beslut. ÖSS och kommunen 
har i och med detta säkrat varvet i 
centrala Östhammar och även ÖSS 
existens för många år. 
 
Vad innebär då det nya avtalet för oss. 
Vi har fortsatt vårt varv för våra båtar 
och medlemmar. Vi har nu ett så långt 
avtal att ÖSS kan och vågar fullfölja 
investeringsplanerna med att förnya våra 
bryggor under de kommande åren. Vi 
kan se över och förbättra upptagnings- 
och sjösättningssystemen för ett säkrare 
varv. Vi kan förbättra ordning och reda 
på varvsområdet sommartid genom att vi 
bland annat får tillgång till en närbelägen 
plats för vissa båtkärror under sommaren.   
En eftergift får vi dock acceptera och det 
är att kommunen nu har tillgång till en 
begränsad yta på varvsområdet, för en 
parkering från början på juni till slutet på 
augusti.  
Detta ger dock möjligheter för 
kommuninnevånarna och andra att 
parkera och att kommunen själv kan 
utveckla Krutudden.  
Mer om parkeringen/varvet och 
konsekvenser för dig som har din båt på 
varvet kan du läsa om på annan plats här 
i ÖSS-karet och höra mer om på vårens 
medlemsmöte.

Vårens, sommarens och höstens 
aktiviteter har styrelsen och sektionerna 
lagt grunden till genom att ha genomfört 
ett planeringsmöte under februari 
månad. Detta möte resulterade i den 
aktivitetskalender som ni finner här i 



Händelser om vad som sker inom 
hamnområdet båtsäsongen 2018:

En inspektion av bryggorna kommer 
ske med hjälp av bryggförmännen 
under april månad. (Kallelse till 
bryggförmännen kommer i början av 
april månad).

Ny belysning vid mastkran installeras.

Mastkrans lyftanordning motriseras.

Utbyte av dåliga plank vid mastbryggan.

Bryggförmän för innevarande säsong 
är följande:
A1 Anders Nordgren, A3 Mats- Olof 
Wiberg, B1 Seppo Haukkala, B2 Johan 
Pettersson, B3 Åke Stigsson, B4 Mats 
Kraufvelin, B5 Nils-Olof Fridqvist, 
B6 Joakim Nilsson och brygga S Stig 
Persson.

OBS! 
På ÖSS hemsidan finns nya regler och 
rutiner för varvs- och hamnområdet. 
Viktigt att var och en tar del av dessa 
för att undvika onödiga problem och 
missförstånd.

Som vanlig behöver bryggförmännen 
din hjälp. Kontakta din bryggförman om 
du upptäcker brister inom hamnområdet 
som skall åtgärdas innan båtsäsongen 
börjar. Eventuella arbeten kan ske under 
arbetsmåndagar. (Bryggförmännens 
telefonnummer hittar du på ÖSS hemsida 
under funktionärer).
Jag vill även påminna alla båtägare 

om vikten att se över sina förtöjningar 
till bryggor, boj och y-bommar. Lägg 
gärna lite extra tid på kontroll av 
bojstenskättingen, den rostar oftast 
sönder efter ett antal år. Åtgärderna görs 
för att undvika skador på din och andras 
båtar. Om ni upptäcker brister inom 
hamnområdet var vänlig kontakta din 
bryggförman så att åtgärder kan sättas in.
Om ni har behov av hjälp vid åtgärdande 
av förtöjning och dylikt kontakta 
ansvarig för bojbåten, namn på ansvarig 
och telefonnummer finns på ÖSS 
hemsida under rubriken funktionärer. 
Även borttagning av bojstenar och 
dylikt som hindrar normal sjöfart inom 
hamnområdet är viktigt, propellerskador 
kostar ägaren onödiga utgifter och i 
värsta fall en förstörd båtsäsong.  

Som jag tidigare nämnt är hamnplatserna 
uthyrda av ÖSS, ingen äger sin båtplats. 
Detta medför att ÖSS kan ändra 
innehavares plats om sådant behov 
uppstår. 

Till sist önskar jag som vanligt alla 
medlemmar och båtägare en trevlig 
båtsommar med hopp om lagom sol och 
vind. 

Med vänlig hälsning
Anders Bäckström

 

Information från hamnkapten



Information från varvet
I och med att det nya arrendeavtalet 
träder i kraft kommer nya regler och 
rutiner att krävas för varvsområdet. 
Delar av varvet skall upplåtas för 
allmän sommarparkering och måste 
därför tömmas och städas. Den yta 
varvet förfogar över sommartid kommer 
alltså att minska. I sin tur innebär detta 
att antalet på varvet sommaruppställda 
vagnar måste minskas.

Alla båtar skall vara sjösatta senast 1/6. 
Grundregeln är att inga båtar får ligga 
kvar på land. Endast styrelsen kan medge 
avsteg från detta om särskilda skäl 
föreligger. Eftersom markytan blir starkt 
begränsad kommer avsteg att behandlas 
mycket restriktivt. Båtägare kan ansöka 
hos styrelsen via varvssektionen, gör 
detta i god tid, styrelsen sammanträder 
normalt månadsvis.

Absolut sista sjösättningsdag är onsdag 
30/5. 
Övriga sjösättningstider finns på 
hemsidan. Nytt för i år är att även 
kvällstider vardagar kommer att göras 
tillgängliga för sjösättning. Bokning 
görs tillsvidare i pärm på varvet, pärmen 
kommer att finnas tillgänglig från och 
med 15/4. Om vinteruppställningsplats på 
varvet önskas skall detta anges redan vid 
bokning av sjö- och torrsättning. Arbete 
pågår för att möjliggöra bokning via 
internet, men än så länge gäller pärmen. 
Boka i god tid, endast ett visst antal båtar 
kan sjösättas per dag.

Alla vagnar som kan transporteras 
efter personbil skall efter sjösättning 

avlägsnas från varvet. 
Kommunen har lovat att anordna 
uppställningsplats för dem som så 
önskar. Båtägaren ansvarar själv för 
bortforsling. Stora vagnar som endast 
kan transporteras efter traktor kan få 
stå kvar på varvet men kommer att 
avgiftsbeläggas.

Allt materiel vid uppställningsplatsen 
skall vara undanplockat och platsen 
avstädad i direkt anslutning till 
sjösättningen. 
Materiel får endast förvaras på avsedd 
plats. Kvarlämnat materiel på icke avsedd 
plats kommer att städas bort, observera 
att detta även gäller täckning/båthus.

Landplatser beräknas från och med 
hösten att administreras på likartat sätt 
som bryggplatserna vilket innebär att 
de måste sägas upp av båtägaren när 
landplats inte längre önskas. Detta för att 
få en enhetlig rutin.

Vi hoppas att alla har förståelse för 
att detta är nödvändigt och var en 
förutsättning för det nya arrendeavtalet. 

Med hopp om ett gott samarbete 2018.

 



                               
 
 

  
 

ÖSS Aktiviteter 2018 (senast uppdaterad 2018-04-08)  
(OBS, aktiviteter kan uppdateras löpande, kolla då och då i kalendern på www.öss.se) 
 
Tidpunkt Aktivitet Se länk för 

mer info 
Ansvarig sektion  

Mars    
11/3 sön Båtmässan Älvsjö  Styrelsen 

April    
14/4 lör Arbetsdag för varvssektionen  Varv 
21/4 lör Första sjösättnings-dag och Utbildning 

traktor 
 Varv 

25/4 ons Sjösättning  Varv 
28/4 lör Sjösättning och   Varv/ 
29/4 sön Sjösättning  Varv 
    

Maj    
 2/5 ons Sjösättning  Varv 
 5/5 lör Förarintygs kurs  Motorbåt 
 6/5 sön Förarintygs kurs  Motorbåt 
 9/5 ons Sjösättning   Varv/Motorbåt 
10/5 to Förarintygs kurs Manöverintygs kurs samt   Motorbåt 
11/5 fr Examina Förar-och Manöver-intyg  Motorbåt 
12/5 lör Sjösättning och Arbetslördag med fika 

samt Medlemsmöte kl.13.00  samt 
Avfrostning för offshorebåtar på Bergskär 

 Varv/Hamn/Klubbhus/ 
Styrelsen/Motorbåt 

13/5 sön Sjösättning  Varv 
14/5 mån Sjösättning och Arbetsmåndag  Varv/Klubbhus/Hamn 
15/5 tis Sjösättning  Varv 
16/5 ons Sjösättning  Varv 
17/5 tor Sjösättning  Varv 
21/5 mån Arbetsmåndag och Sjösättning  Varv/Klubbhus/Hamn 
22/5 tis Sjösättning  Varv 
23/5 ons Sjösättning  Varv 
24/5 tor Sjösättning  Varv 
26/5 lör Sjösättning  Varv 
27/5 sön Sjösättning  Varv 
28/5 mån Arbetsmåndag  Varv 
29/5 tis Sjösättning  Varv 
30/5 ons Absolut sista Sjösättnings-dag  Varv 
    
Juni    
 9/6 lör Städdag på Bergskär  Bergskär 
11/6 mån Arbetsmåndag    Varv 
16/6 lör Singösexan med samling på Bergskär  SXK o Segling 
18/6 mån Arbetsmåndag  Varv 
18/6-21/6 Seglarskola på varvet   Ungdom 
22/6 fre Midsommarfirande på Bergskär  Bergskär 
    
Juli    
    
    



                               
 
 

  
 

Tidpunkt Aktivitet Se länk för 
mer info 

Ansvarig sektion  

Augusti    

 6/8 mån Arbetsmåndag  Varv/Hamn 
13/8 mån Arbetsmåndag  Varv/Hamn 
18/8 lör Värlingsörunt samt Kräftskiva på Bergskär  Segling/Bergskär 
20/8 mån Arbetsmåndag  Varv/Hamn 
25/8 lör Singösexan med samling på Bergskär  SXK o Segling 
    
    
    
    
Septem-
ber 

   

 5/9 ons Upptagning  Varv 
 8/9 lör Arbetslördag med korv och fika  Varv/Hamn/Klubbhus 
12/9 ons Upptagning  Varv 
15/9 lör Upptagning  Varv 
16/9 sön Upptagning  Varv 
19/9 ons Upptagning  Varv 
26/9 ons Upptagning  Varv 
29/9 lör Upptagning  Varv 
30/9 sön Upptagning  Varv 
    
    
    
    
Oktober    
 3/10 ons Upptagning  Varv 
 5/10 fre Hastighetsrekordförsök på fjärden  Motorbåt 
 6/10 lör Östhammars GP på fjärden  Motorbåt 
10/10 ons Upptagning  Varv 
13/10 lör Upptagning  Varv 
14/10 sön Upptagning  Varv 
17/10 ons Absolut sista Upptagnings-dag  Varv 
    
    
    
 
 



Arbetslördag 12 maj kl. 10-12 
för alla medlemmar

Då städar och fixar vi så att det blir fint på vårt varv och i vårt 
klubbhus. 
Det brukar bli en kul dag där vi förenar nytta med nöje och får 
chans att träffa varandra och utbyta lite tankar och tips om båtar 
och sjöliv! 
ÖSS är en ideell förening och bygger på att vi alla hjälps åt.

Välkommen!!

Medlemsmöte lördagen 12 maj 
kl. 13.00 i klubbhuset
Då informerar vi om vad som händer inom ÖSS och du får 
möjlighet att ställa frågor.
ÖSS bjuder på fika och korv.



VARFÖR INTE PROVA PÅ 
OCH KAPPSEGLA?!

Singösexan den 16 juni
Segla under 6 h och tillbaka till startplatsen vid Bergskär. 
Skepparmöte på Bergskärs brygga kl 09.00 och start 10.00. Efter 
seglingen träffas vi på Bergskär och diskuterar vindar, vägval 
och annat medan vi äter korv och dricker kaffe. 
Mer om banor och distanser finns på öss.se eller på sxk.se/
content/uppsalakretsen-2. 
Ingen startavgift och SXK och ÖSS bjuder på korv och bröd. 
Gärna förhandsanmälan till Kjell Pernestål mobil: 0769 304 690

Värlingsö runt 18 augusti
ÖSS traditionella skärgårdssegling. Banan anpassas efter 
väder och vind och beräknas ta 2 – 3 h. Banan meddelas på 
skepparmötet kl 10.00 på Bergskärs bryggga. 
Start kl 11.00. 
Anmälan till Per Ingemarsson, mob 070 755 66 64. 
Anmälningsavgift 100 kr. För mer information se öss.se
Efter seglingen är de kräftknyt på Bergskär!



Seglarkurs/Seglarskola 
18-21 juni

Nybörjargruppen har aktiviteter tisdag och onsdag mellan 
klockan 9:00-12:00.
Fortsättningsgruppen har aktiviteter tisdag och onsdag mellan 
klockan 13:00-16:00.

Observera att aktiviteterna är gemensamma för alla första 
dagen (09:00-14:00) då vi registrerar och delar deltagarna till de 
olika grupperna.
Även sista dagen är gemensam för alla (09:00-14:00) då vi 
långseglar och har kursavslutning.

Deltagare ska ha med sig flytväst, kläder efter väder, keps och 
en matsäck. samt ifylld hälsodeklaration

Kursavgiften är 800:- kr. Debiteras av ÖSS  i efterhand.
Frågor, anmälan senast 14 juni  till ÖSSs kansli: 
tel. 0173-102 50. Torsdagar 8:30–12:00.             
Mail: oss.kansliet@telia.com

Titta även på ÖSSs hemsida för mer info.



Midsommar
på
Bergskär

ÖSS bjuder in alla 
sina medlemmar, nya 
och gamla, på sillunch 
kl.13.00 på Bergskär. 

Vi dansar runt 
midsommarstången och 
senare på kvällen tar vi en 
svängom inne i stugan. 

Hjärtligt välkomna 
önskar
Ulf Lundqvist 
Ordförande Bergskär.




