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Välkommen på arbetsdag och  
medlemsmöte med HLR-utbildning 
lördag 25 maj.



Arbetslördag 25 maj kl. 9-12 för alla medlemmar. 

Ordförande har ordet

Miljön i fokus.

Vi städar och fixar 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 år. 

Välkommen!

 Säsongen 2018 var det nytt 
arrendeavtal för varvsområdet, 
krav på tidigare sjösättning och 
kommunens parkering som var ett 
focusområde för ÖSS. I år är det 
miljön och miljöarbetet som är en 
av huvudfrågorna. 

 Miljön och miljöarbetet är mycket 
viktigt för båtlivet, allt i syfte att värna 
om miljön inom de mark- och vatten-
områden som disponeras av ÖSS, men 
även i och på de farvatten och tilläggs-
platser som våra medlemmar nyttjar. 
Östhammars kommun genom Bygg- 
och Miljönämnden har genomfört en 
tillsyn av vår verksamhet och funnit 
brister som måste åtgärdas. Vi har även 
samlat båtklubbarna i området (som 
också har fått påhälsning av miljönäm-
den) så att vi verkar för att ha samma 
syn på våra miljöarbeten och miljökrav.

 ÖSS därför tagit fram en helt ny 
Miljöplan. Miljöplanen innehåller flera 
delar som ÖSS Miljöpolicy, Miljöregler, 
Avfallsplan, Regler vid upptagning, för-
varing och vårrustning samt en Hand-
lingsplan vid miljöolycka. Omfattande 
kan tyckas men här har vi tittat på vad 
andra klubbar gör och vad Svenska 
Båtunionen rekommenderar. 

Med detta sagt hoppas jag att det finns 
förståelse för, varför och vad ÖSS nu 
gör och kräver i miljöfrågan.
 Mer om Miljöplanen och krav på 
ÖSS, och alla medlemmar kan du 
i korthet läsa på annan sida här i 
ÖSS-karet samt i sin helhet på hemsi-
dan www.öss.se  På hemsidan lägger 
vi nu till en ny länk på startsidans 
högersida som heter Miljöplan. Jag 
ber er nogsamt läsa igenom denna 
Miljöplan då den innebär förändringar 
redan från våren 2019. Annat sätt att få 
vidare information om Miljöplanen är 
att komma på medlemsmötet den 25 
maj i klubbhuset. Där kommer vi att 
ge information samt kunna diskutera 
dessa frågor.  

 Vi ses på varvet, bryggan eller i 
någon hamn.

Ha en bra båtsommar!

Håkan Zetterström
Ordförande ÖSS

Medlemsmöte lördagen den 25 maj kl. 12.00 med 
kort repetition HLR/hjärtstartare

Medlemsmöte i klubbhuset. Mötet 
inleds med en kort utbildning i hjärt- 
lungräddning och hjärtstartare.
Information om vad som händer inom 

ÖSS och du får möjlighet att ställa 
frågor. ÖSS bjuder på fika och korv. 

Varmt välkommen! 

ÖSS-Karet
Östhammars Segelsällskap
Box 69, 742 21 Östhammar
Telefon: 0173-102 50
E-post: oss.kansliet@telia.com
Fax: 0173-212 28
Hemsida: www.öss.se

Expeditionstider:
Torsdagar 8.30-12.00

Produktion:
Tove Wendelin
www.tovewendelin.se / 070 208 77 40
Östhammar
Tryck: Grafiska Punkten, Växjö



 Det är en ära att få ta över som 
hamnkapten efter Anders Bäck-
ström. Anders har gjort ett fantas-
tiskt arbete, och jag önskar honom 
all lycka i framtiden. Jag ser fram i 
mot att få arbeta i en klubb som har 
en väl fungerande organisation med 
bra styrning och sammanhållning. 

 Nu ser vi fram emot en ny sä-
song. Och med det en del arbeten 
och underhåll på bryggor och hamn. 
Bryggförmän inför denna säsong är: A1 
Anders Nordgren, A3 Mats-Olof Wi-
berg, B1 Seppo Haukkala, B2 Kristina 
Pettersson, B3 Åke Stigsson, B4 Mats 
Kraufvelin, B5 Nils Olof Fridqvist, B6 
Lars Erik Lindström, S Stig Persson. 
Som vanligt behöver bryggförmännen 
din hjälp. Om ni upptäcker fel och 
brister på bryggorna, så tveka inte att 
kontakta din bryggförman.
Årets säsong började som vanligt med 
en besiktning av hamn och bryggor. 
Underhåll och eventuella fel och bris-
ter kommer att utföras under arbets-
dagar/kvällar.

 Förberedelserna med den nya 
bryggan B-2 pågår för fullt. Det blir 
en betong/träbrygga med y-bommar. 
Vatten och el dras ut på stolpar, med 
belysning. Den gamla B-2 bryggan ska 
renoveras och flyttas till B-4. Den gam-

la B-4 bryggan kommer att skrotas.
Arbeten med bryggorna kommer att 
påbörjas hösten 2019 och slutföras 
våren 2020. Det mesta av arbetet 
kommer att upphandlas och utföras 
av andra entreprenörer. Men det krävs 
också en hel del arbetskraft från oss 
medlemmar, så tveka inte att göra en 
arbetsinsats, speciellt ni som ligger på 
B-2 och B-4. Ni som är intresserad av 
att göra en insats, hör gärna av er till 
mig, så vi kan skapa ett par arbetslag 
för detta. Mer info om hur arbetet ska 
utföras kommer senare.

 Behöver ni kontakt med någon inom 
klubben så finns vi på hemsidan under 
fliken funktionärer. Jag vill också på-
minna er att när ni byter båt, kontakta 
mig eller kansliet, så vi får rätt båt 
registrerad på rätt medlem.
Sist men inte minst vill jag önska 
alla ÖSS:are en riktigt skön sommar 
med mycket sol, bad och lagom vind i 
seglen.

Vi ses på bryggan!

Glenn,
Hamnkapten

 Varvsektionen planerar nu för årets 
sjösättningar och vill påminna alla 
båtägare om att de regler som gäller. 
Alla båtar skall i sjön. Delar av varvs-
området upplåtes till parkering efter 
den 15/6. Den som har behov av att 
ligga kvar på land efter sista sjösätt-
ningsdatum måste ansöka om detta 
hos styrelsen. Den som väljer att ha 
sin vagn kvar på varvet betalar hyra för 
detta, gratis uppställningsplats anord-

nas av kommunen på samma plats som 
förra året. Grundregeln är att vagnar 
som kan transporteras efter bil skall 
avlägsnas från varvet. 

 Tänk på att redan vid sjösättning 
göra en uppskattning om hur många 
stöttor och pallningsvirke som önskas 
hyra, detta för att varvet skall kunna 
införskaffa lämpligt antal.

 Årets upplaga som är den femte i 
ordningen är planerad till lördagen den 
5 oktober. Vi hoppas i år kunna bjuda 
på ett ännu bättre arrangemang där vi 
centrerar de tävlande båtarna och 

publiken till ÖSS varvet och  
Krutudden.  
 Årets insamling kommer i första 
hand att gå till Barncancerfonden.

Information ifrån hamnsektionen Information ifrån varvsektionen

Östhammar GP mot cancer

Foto: Peter Ohlsson



Tidpunkt Aktivitet    Ansvarig sektion

Mars 
9   Lördag Båtmässan, Älvsjö   Styrelsen

April
13  Lördag Arbetsdag för varvsektionen  Varv
24  Onsdag Sjösättning    Varv

Maj
4   Lördag Sjösättning    Varv
8   Onsdag Sjösättning    Varv
11  Lördag Sjösättning    Varv
12  Söndag Sjösättning    Varv
15  Onsdag Sjösättning    Varv
18  Lördag Förarintygskurs och sjösättning  Motorbåt / Varv
19  Söndag Förarintygskurs och sjösättning  Motorbåt / Varv
22  Onsdag Sjösättning    Varv
25  Lördag Sjösättning och Arbetslördag med korv
  och fika. Medlemsmöte kl. 12:00 i 
  klubbhuset och kort repetidition om 
  HRL/Hjärtstartare.   Varv / Hamn / Styrelsen
       / Klubbhus / Motorbåt
26  Söndag Sjösättning    Varv
27  Måndag Sjösättning (kväll)    Varv
28  Tisdag Sjösättning (kväll)   Varv
29  Onsdag Sjösättning    Varv
30  Torsdag Förarintygskurs    Motorbåt
31  Fredag Förarintygskurs och manöverintyg Motorbåt

Juni 
2    Söndag Båtensdag på Bergskär   Motorbåt
3    Måndag Arbetsmåndag    Varv / Klubbhus / Hamn
5    Onsdag Sjösättning (Absolut sista dagen!) Varv
8    Lördag Arbetsdag på Bergskär   Bergskär
10  Måndag Arbetsmåndag    Varv / Klubbhus / Hamn
15  Lördag Parkeringen öppnar (kommunens)
15  Lördag Singösexan    SXK & Segling
17-20 Må-Ons Seglarskola på varvet   Seglarskola / Ungdom
21  Fredag Midsommarfirande på Bergskär  Bergskär

Augusti
12  Måndag Arbetsmåndag    Varv / Klubbhus / Hamn
15  Torsdag Parkeringen stänger (kommunens)
17  Lördag Värlingsö runt och kräftskiva på Bergskär Segling / Bergskär
19  Måndag Arbetsmåndag    Varv / Klubbhus / Hamn
24  Lördag Singösexa med samling på Bergskär SXK & Segling

September
4    Onsdag Upptagning    Varv
11  Onsdag Upptagning    Varv
14  Lördag Upptagning    Varv
15  Söndag Upptagning    Varv
18  Onsdag Upptagning    Varv
21  Lördag Arbetslördag med korvgrillning och fika 
  Upptagning    Varv / Hamn / Klubbhus
22  Söndag Upptagning    Varv
25  Onsdag Upptagning    Varv
28  Lördag Upptagning    Varv
29  Söndag Upptagning    Varv

ÖSS kalender och aktiviteter 2019



Tidpunkt Aktivitet    Ansvarig sektion

September
2   Onsdag Upptagning    Varv
5   Lördag Östhammars GP   Motorbåt
9   Onsdag Upptagning    Varv
12  Lördag Upptagning    Varv
13  Söndag Upptagning (Absolut sista dagen!) Varv

November
21  Torsdag ÖSS Årsmöte    Styrelsen

ÖSS kalender och aktiviteter 2019

ÖSS nya miljöpolicy

 Östhammars Segelsällskap 
är en ideell förening har som 
främsta syfte att främja båtlivet. 
För att skapa förutsättningar för 
en långsiktig och framgångsrik 
verksamhet måste hänsyn tas till 
klubbens, medlemmens och båtlivets 
potentiella miljöpåverkan.  Åtgärder 
skall alltid vidtas för att minimera 
miljöbelastningen på mark, luft och 
vatten. 
 
Östhammars Segelsällskap och dess 
medlemmar skall:  

• Så långt som möjligt minimera 
miljöpåverkan och agera på ett 
miljöriktigt sätt. 
• Följa gällande miljölagstiftning och 
den miljöplan som klubben tagit fram. 
• Vid arbeten på den egna båten skall 
de mest miljövänliga alternativen 
väljas
• Verka för ökad sopsortering.
• Tänka på att minimera eventuella 
brandrisker. 
• Ta hänsyn till kommunens gällande 
regler för färskvattenkonsumtion
• Allt arbete skall ske med 
hänsyn tagen till miljöpåverkan på 

omgivningen. 
• Verka för ständig förbättring av 
miljöarbetet. 
• Sprida informationen om klubbens 
miljöpolicy och miljöplan för att våra 
avseende miljöförbättrande åtgärder 
ska få genomslag.

Så här skall du som ÖSS:are 
tänka och agera gällande miljön 
i båtlivet i enlighet med ÖSS 
Miljöplan  

> Minimera miljöpåverkan och 
agera på ett miljöriktigt sätt

> Hushållssopor får kastas i 
klubbens soptunnor. Om klubbens 
soptunnor är fulla ska medlemmarna 
ta med sig sina sopor hem eller till 
återvinningscentral. Glasflaskor eller 
aluminiumburkar räknas inte som 
hushållssopor.

> Allt miljöfarligt avfall och 
allt övrigt avfall/sopor lämna på 
återvinningsstation/återvinningscentral

> Återvinningscentraler i 
Östhammars närområde finns bakom 
Coop Extra vid väg 76 eller vid 
bensinmacken INGO (öppna dygnet 
runt). Återvinningsstation finns bakom 
Coop Extra (öppen vardagar och del 
av lördag)

> Klubbens medlemmar ska hålla 
snyggt och rent vid såväl uppställnings-
platsen som vid bryggplatsen 

> Täck marken innan båtbotten 
slipas. Slipdamm samlas in och lämnas 
på miljöstation.

> Glykol och oljor skall 
omhändertas och lämnas på 
återvinningsstation.

> Segelsällskapets Miljöplan som du 
finner på hemsidan www.öss.se ger dig 
mer information om hur du skall tänka 
och agera som ÖSS:are när det gäller 
miljön och miljöarbetet.



Förar- och manöverintyg 
för Högfartsbåt Båtens dag

Seglarskola på varvet mellan den 17 - 20 juni

 Då är det dags för årets utbildningar, 
vare sig du ska börja tävla eller bara 
vill få mera kött på benen när det 
gäller navigering, sjövett, sjövägsregler 
m.m. Platsen är ÖSS varvet (klubbhuset). 

Schemat ser ut som följande:
18-19 maj 09-16 Förarintyg
30 maj 09-16 Förarintyg
31 maj 09-12 Teori

Manöverintyg 
31 maj 13-ca 16 Examination

Förar- och  
Manöverintyg

 Grundmaterial och övningssjökort 
ingår i kursavgiften samt fika. Lunch 
står alla för själva (vi går iväg och 
äter, men det går också att värma 
mat i klubbhuset). Det ni behöver ta 
med er är: linjal, penna och sudd och 
transportör/gradskiva. 

Kostnad för kursen är: 
Förarintyg 1200:-
Manöverintyg 700 :-. 
Examinationsavgifter tillkommer 
och är 500:- för respektive intyg. 
Ungdomar under 18 år betalar ingen 
kursavgift eller examinationsavgift. 

Anmälan sker senast den 9 maj via 
denna länk:  

http://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc_ 
uhhYAYtjc6Ve5voXNQa-
dA5svXpX9qcuep2tFmfDoZg17mw/
viewforum?usp=sf_link

eller oss.kansliet@telia.com

 2 juni har vi Båtens dag på 
Bergskär (ÖSS klubbholmen mellan 
Östhammar och Hargshamn). Kom 
med din motorbåt och var med på en 
navigationsövning. Den båt som längs 
banan kan hålla sin medelfart närmast 

sin toppfart vinner. 
Anmälan till navigationsövningen 
senast den 25 maj på oss.kansliet@
telia.com. Kostnad 200:-, då ingår en 
app där vi hela tiden kan följa var ni är 
samt även räkna ut vem som vinner.

Nybörjargruppen har aktiviteter tisdag 
och onsdag mellan klockan 9.00 och 
12.00.
Fortsättningsgruppen har aktiviteter 
tisdag och onsdag mellan klockan 
13.00 och 16.00. 
Observera att aktiviteterna är gemen-
samma för alla första dagen (9.00-
14.00) då vi registrerar och delar 
deltagarna till de olika grupperna. 
Även sista dagen är gemensam för alla 
(9.00-14.00) då vi långseglar och har 
kursavslutning. 

Deltagare ska ha med sig flytväst, klä-
der efter väder, keps och en matsäck 
samt ifylld hälsodeklaration. 
Kursavgiften är 800 kronor. Debiteras 
av ÖSS i efterhand. 
Frågor och anmälan senast 13 juni till 
ÖSS kansli (öppet torsdagar 8.30-
12.00): 
Telefon 0173-102 50
E-post oss.kansliet@telia.com
Titta även på ÖSS hemsida för mer
information. 

Foto: Offshoreracing.se

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_uhhYAYtjc6Ve5voXNQa-dA5svXpX9qcuep2tFmfDoZg17mw/viewforum?usp=sf_link


Varför inte prova på och kappsegla?
Singösexan den 15 och 24 augusti Midsommar på Bergskär

Värlingsö runt och kräftskiva 
på Bergskär 17 augusti

Segla under 6 h och tillbaka till start-
platsen vid Bergskär. Skepparmöte på 
Bergskärs brygga klockan 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/uppsala-
kretsen-2.
Ingen startavgift och SXK och ÖSS 
bjuder på korv och bröd. 

Gärna förhandsanmälan till  
Kjell Pernestål mobil: 0769 304 690

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.

ÖSS traditionella skärgårdssegling. 
Banan anpassas efter väder och vind 
och beräknas ta 2 – 3 h. Banan medde-
las på skepparmötet klockan 10.00 på 
Bergskärs brygga. Start kl 11.00.

Anmälan till Per Ingemarsson, telefon 
070 755 66 64.

Anmälningsavgift 100 kr.  
För mer information se öss.se 

Efter seglingen är det kräftknyt på 
Bergskär!


