
Ordförande har ordet

ÖSS firar i år 125 år. Detta kommer att firas stort den 4 juli. Jag hoppas på stor uppslutning till denna 
begivenhet. Både på dagen då vi har ”Öppet varv ”för alla båt intresserade, men också på den jubileumsfest vi 
kommer att hålla för dig som ÖSS:are under kvällen. 
Vår historia är lång, mycket finns att berätta. Lite om våra 125 år har vi försökt sammanfatta på annat ställe i 
detta ÖSS-kar. Mer kan du säkert få höra av de som varit med länge, under jubileumsdagen.  Du vill väl inte 
missa historien och skrönorna, även det som inte skrivs.

Samtidigt som vi i år vill fira de 125 åren har vi att tänka på de framtida utmaningarna vi har inom ÖSS. De 
framtida utmaningarna är bland annat att intressera fler unga familjer i sjölivet. Förutsättningarna är goda just 
nu då det finns massor med bra båtar till bra priser. En bra båt behöver inte kosta mer än vad en Thailandsresa 
kostar för en familj.  Ungdomar är ett annat område där vi och andra klubbar söker med ljus och lyckta efter att 
finna formerna för att göra segling attraktivt.  Att involvera både unga och föräldrar vid samma tillfälle kan 
vara något. Golfen hade stor framgång med ett sådant koncept då alla i familjen kunde vara på ett och samma 
ställe för sin aktivitet.
Vi värnar naturligtvis även om dig som är och varit medlem under många år. Vi försöker finna aktiviteter på 
vintern som intresserar er. Vi ger oss inte vad gäller seglingsarrangemang. Vi har vår midsommar på Bergskär 
och i år även en jubileums fest.

Men Östhammar stad tränger sig på. Om detta är ett hot eller en möjlighet får vi se.  Om enbart några få 
politiker får bestämma, kan nuvarande varv med sjönära bebyggelse och attraktiva lägenheter låta lockande. 
Bara detta med att det nu inte finns parkeringar för besökande till Krutudden under fina sommardagar har jag 
svårt att förstå. Hur tänkte ni politiker och beslutsfattare i denna fråga?
Varvet och bryggorna måste samtidigt bestå för att skapa den miljö som en sjöstad kräver. Utan varv och 
bryggor blir det livlöst även för de som bosätter sig nere vid sjökanten.  Vi ÖSS:are måste säkert även engagera 
oss i stadsplanefrågor för att i framtiden säkra vårt varv, vår hamn och vår verksamhet.
Men det krävs framtida förändringar på varvsområdet för att vi skall kunna vis upp ett fint, snyggt och städat 
varv för besökande till Östhammar och närboende under sommaren. ÖSS vill också utvecklas och detta 
tillsammans med kommun och boende.

Samtidigt vill jag att ÖSS förblir en ideell förening som skall värna om medlemmars, sjöliv och båtintresse samt 
bidra till att fostrar ungdomar, till nästa generations båtmänniskor. 
Marinor får andra skapa men inte på vårt område. Varvet och hamnen tillhör ÖSS och skall så förbli.

Vill även här passa på att skicka ett stort tack till de funktionärer som vid senaste årsmötet valde att avgå från 
sina poster. Utan ert och andras förtjänstfulla arbete under många år skulle inte ÖSS vara vad det är i dag.

Nu ser vi alla fram mot en vår med båtputs, sjösättning och en sommar med sol och värme och många fina 
dagar på sjön och inte minst den dag då vi skall fira våra 125 år.

Vi ses den 4 juli 

Håkan Zetterström

Ordförande ÖSS

1


