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Årsmöte 2014
USFS 49:e årsmöte avhölls den 27 januari 2014 i USS klubbhus, Skarholmen, Uppsala,
ajournerade punkter återupptogs den 31 mars då mötet avslutades.
Värdar vid årsmötet var Upsala Segelbåts Sällskap (USS).

Övriga möten, träffar och skriftväxling 2014.
2014-02-10: Möte för utformning av skriften 'Yttrande över förslag till program för Södra
Åstråket'
2014-02-14: Inskickning av Yttrande över förslag till program för Södra Åstråket, Dnr
2012/020169 till Uppsala kommun, Plan- och Byggnadsnämnden.
2014-03-23: Möte för genomgång av USFS kassarapport efter Leif Åhmans frånfälle.
Undertecknande och revision av USFS ekonomiska ställning 2013-12-31.
2014-03-23: Samtal rörande 'Plan Skarholmen' med berörda kulbbar.
2014-03-23: Skriftväxling med Uppsala kommun för förlängning av samrådstiden rörande
Samrådshandling beträffande detaljplan för bro över Fyrisån, vid Kungsängsesplanaden, Dnr
2012-020082.
2014-03-31: Arbetsgrupp för varvsfrågor tillsätts för utarbetning av texten till
informationshäftet ' USFS Varv för fritidsbåtar i Uppsala'.
2014-04-02: Deltagande, genom Lars H Eriksson, vid Uppsala kommuns informationsmöte
rörande hamn och farled, vid Stationsgatan 12,Uppsala.
2014-04-13: Yttrande rörande 'Samrådsyttrande beträffande detaljplan för bro över Fyrisån,
vid Kungsängsesplanaden, Dnr 2012-020082, skickas till Uppsala kommun, Plan- och
byggnadsnämnden.
2014-05-06: Inbjuden från Uppsala kommun rörande Information om samråd ny
Flottsundsbro.
2014-05-27: Inskickning av yttrande rörande ' Samrådsyttrande beträffande ny Flottsundsbro,
sammrådsunderlag 2014-04-30, till Uppsala kommun, Gatu- och sammhällsmiljönämnden.
2014-06-06: Evenemanget öppen hamn genomförs. Flera träffar har hållits under året inom
det nybildade nätverket öppen hamn.
2014-06-11: Ordföranden närvarar vid KS Ägirs möte med vd Eva Sterte, Sport- och
rekreationsfastigheter AB angående Villa Fristaden.
2014-11-16: Inskickning av 'Samrådsyttrande beträffande detaljplan för ny Flottsundsbro, Dnr
PLA 2012-020239, till Uppsala kommun Plan- och byggnadsnämnden.
Vid olika tillfällen under året har förfrågningar om båtplatser, kontaktuppgifter mm
förekommit.
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Planer vid Skarholmen /södra Sunnersta
Planerna för Skarholmenområdet har diskuterats under många år och från många olika
utgångspunkter. Ibland med initiativ från entreprenörer, ibland från kommunalt håll och även
från båtklubbarna.
Under hösten 2013 prövar Uppsala kommun en ny metod för ett utvecklingsarbete som
kommunen satt igång för hela Södra Sunnersta. Några idéskisser som utförts av konsult
SWECO presenteras. USFS och närvarande båtklubbar lämnar en del synpunkter. En del av
idéerna betraktades redan då av båtklubbsrepresentanterna som orealistiska. Politiken anser att
det är värdefullt att kommunen håller en kontinuerlig dialog med båtklubbarna. Politiken ser
gärna en utveckling av området vid varvet i Flottsund med båtliv i fokus.
USS arbetade i början av 2014 fram ett utvecklingsförslag med elva punkter för
Skarholmenområdet. Detta överlämnades till USFS och övriga båtklubbar för diskussion.
USFS diskuterade förslaget vid möte 2014-03-31 och klubbarna kring Skarholmen kunde
därefter lämna synpunkter för vidare bearbetning av USFS presidium.
Den 4-sidiga planen har inledningstexten ”Hela Skarholmenområdet söder om
Vårdsätravägen bör reserveras och utvecklas som friluftsområde med marin inriktning.”
Dokumentet har sedan en textsida med elva viktiga punkter relaterade till en kartbild och en
sista sida med bilder från hamnarna kring Skarholmen.
Dokumentet har överlämnats till Uppsala kommun och diarieförts under projektet Södra
Sunnersta.

Åstråket och planer för varven
Under våren 2011 genomförde Uppsala kommun en workshop som en del i
samverkansprocessen för utveckling av det södra åstråket. Därefter har arbete med ett
planprogram pågått.
I december 2013 ställde Uppsala kommun ut ett planprogram för södra åstråket och
programsamråd pågick fram till den 15 februari 2014.
USFS diskuterar programförslaget på årsmötet den 27 januari 2014. För sjöfarten är
varvsfrågan, gästhamnen och övrig disposition i anslutning till årummet en viktig del i
programmet för södra åstråket. En mindre grupp inom USFS fortsatte arbetet med att utforma
yttrandet. Synpunkterna var av sådan omfattning att en särskild beskrivning och
informationstidning om varvsförhållanden utarbetades. Tommy Gustavsson stod i huvudsak
för framtagandet av informationstidningen som fått många goda omdömen.
USFS inlämnade, 2014-02-14, skriftligt yttrande över Uppsala kommuns förslag till program
för södra åstråket samt bifogade därtill den särskilt framtagna informationstidningen.
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Fyrisåns farled och broar.
Detaljplan för bro över Fyrisån vid Kungsängsesplanaden
USFS har 2014-04-13 avgivit samrådsyttrande beträffande detaljplan för bro över Fyrisån vid
Kungsängsesplanaden.
USFS har även påpekat att samrådshandlingen, enligt samrådslistan, inte har sänts till någon
myndighet eller intressent för sjöfartsfrågor, trots att detaljplaneförslaget innebär en ny bro
över allmänna farleden till Uppsala hamn.
Planer för ny bro över Fyrisån vid Flottsund.
Uppsala kommun har beslutat att en ny bro ska anläggas i Flottsund för att ersätta den
nuvarande Flottsundsbron som är i dåligt skick. Planeringen pågår. USFS har bl.a. framfört
önskemål om att byggnationen skall planeras så att det inte blir ett hinder under normal
sjötrafiktid.
USFS har 2014-05-27 avgivit yttrande över samrådsunderlag från Gatu- och
samhällsmiljönämnden beträffande ny Flottsundsbro. Vidare har samrådsyttrande avgivits
2014-11-16 till Plan- och byggnadsnämnden beträffande detaljplan för ny Flottsundsbro
Översiktsplan för förbindelse över Fyrisån
Uppsala kommun har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för förbindelse över
Fyrisån. En omfattande samrådshandling presenterades under 2013. Samrådstiden avslutades
den 3 januari 2014. USFS har avgivit yttrande inom föreskriven tid.
Övrigt
Generellt anser USFS att Uppsala kommuns handlingar innehåller långtgående detaljer kring
strukturella frågor, miljöfrågor och den landburna trafiken, medan konsekvenserna för
sjötrafiken nästan helt lämnas åt sidan. Detta trots att föreslagna broar korsar den allmänna
farleden mellan Ekoln och Uppsala hamn.
Uppsala kommun har genomfört djupmätning av farleden, men något resultat av mätningen
eller några planerade åtgärder har inte presenterats ännu.
Uppsala kommun har hållit informationsmöten med anslutande workshops om frågor som rör
sjötrafiken i farleden och Uppsala hamnområde. USFS, yrkestrafiken och andra intressenter
har varit inbjudna vid dessa tillfällen. Informationsutbytet har varit uppskattat av alla parter
och är en bra grund för planering och åtgärder.

Uppsala hamn
Uppsala kommun har arbetat fram ett förslag till nya förerskrifter för Uppsala hamn. USFS
har lämnat yttrande med ett stort antal synpunkter. Någon information har inte inkommit till
USFS under 2014. Enligt uppgift ska dock ärendet behandlas under våren 2015.

Svenska Kryssarklubben (SXK) Uppsalakretsen 75 år
Den 5 april firade SXK Uppsalakretsen 75 år i USS klubbhus, Skarholmen. USFS ordförande
med fru närvarade. SXK tillönskades en lyckosam framtid och ett fortsatt gott samarbete.
Till USFS har SXK-Uppsalakretsen överlämnat ett exemplar av sin 75-årsbok.
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Varvsgruppen
Vid mötet 2014-03-31 bildas en varvsgrupp. I gruppen ingår varvscheferna för ESK, FSS,
UMS, USS samt USFS sekreterare. FSS är sammankallande.
Arbetsgruppen omvärldsbevakar för klubbarna gemensamma och övergripande framtidsfrågor
rörande utvecklingen av varvshanteringen för fritidsbåtar. I uppdraget ingår att särskilt studera
lokala möjligheter till bra framtida varvsanläggningar för klubbarnas behov av varvsområden.
Att föreslå miljömässigt hållbar och rationell båthantering med effektiva och ekonomiska
lösningar. Att föreslå vad som kan samordnas och bli gemensamt för klubbarna eller vad som
skall hanteras enskilt.

WWW.usfs.se
USFS förfogar över en egen hemsida där information om USFS verksamhet läggs ut.
Fortlöpande information och handlingar tillförs.

Lars H Ericsson
Ordförande

Hanna Pettersson
Sekreterare/kassaförvaltare
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