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Välkommen som medlem i Upsala Motorbåtsällskap. Vi hoppas att ni ska trivas i vår klubb.
Som ni kanske känner till så har vi över 600 båtplatser i vår hamn med plats för båtar i alla storlekar,
motor- och segelbåtar. Utöver båtplatser har vi en ofta utnyttjad sjösättningsramp för trailade båtar.
Det betyder att vi är mer än 1100 medlemmar totalt.
Klubben drivs i ideell regi. Förutom vår styrelse har vi tre kommittéer som ansvarar för hamn, varv
och vår klubbholme Norsholmen. Kanske du är intresserad att vara med i någon av dessa
kommittéer? I så fall hör gärna av dig till expeditionen. Vid några tillfällen per år så har vi
”arbetsdagar” där medlemmar har möjlighet att medverka och jobba in aktivitetsavgiften. Det brukar
vara trevliga tillfällen då vi arbetar tillsammans och därefter bjuds på grillad korv/läsk. Arbetar man
tio timmar under en säsong återbetalas hela aktivitetsavgiften.
Besök gärna vår klubbholme Norsholmen som ligger 3 NM rakt söderut från hamnen. På Norsholmen
träffar du och lär känna andra medlemsfamiljer och här anordnas det varje sommar
midsommarfirande och kräftskiva. Här finns även möjlighet att boka och sova över i någon av de två
små stugor som finns. Prata med vår intendent.
Tre gånger per år träffas vi på UMS medlemsmöten där styrelsen informerar om läget. Ett av dessa är
vårt årsmöte där bl a vår budget fastställs och styrelse/kommiteföreträdare utses. Ta gärna en titt då
och då på vår hemsida. På hemsidan finns aktuell information om klubben och vad som är på gång. Vi
finns även på Facebook. I hamnen på väg ut på bryggorna finns en anslagstavla där aktuell
information meddelas. Information finns också att hämta i hamnens klubbrum.
Än en gång hjärtligt välkommen till Upsala Motorbåtsällskap. Vänd…
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Ytterligare info och tänka på:
Hamn/Varv
Kö-ansökan för hamn- och/eller varvs-plats gör du i samband med medlemsansökan. Kryssa för
aktuellt önskemål.
Betalningsdatum = Köplats!!
När ni tilldelas plats i hamn/på varv betalas tillhörande övriga avgifter och ni anmäler vilket
försäkringsbolag och försäkringsnummer ni har på båten, innan platsen kan tas i bruk. Glöm inte att
meddela byte av båt till expeditionen. Din båt måste vara försäkrad.
För er som trailar båt och nyttjar rampen eller eventuellt behöver lossa saker från bilen. Se till att
stänga grindarna till anläggningarna efter dig, så vi håller objudna gäster utanför. Kör ut bilen innan
du parkerar båten, så nästa i tur kan lägga i.
Vi ber dig även kontrollera ev. inpasserande personer i det fall att ni ”öppnar” grinden och släpper in
vederbörande. Be dem i så fall visa sitt inpasseringskort som bevis. Allt för vår säkerhet.
Avgifter:
Medlems-, aktivitets-, service- samt hamnavgift aviseras vanligtvis ut till medlemmarna i
månadsskiftet januari/februari. Varvs- och kranavgift aviseras ut i juni månad. Det finns några
tillfällen när arbetsplikt råder. Det gäller vaktnätter samt iläggning och upptagning av Y-bommar. I
det fall du missar att medverka kommer en extra avgift att debiteras. Gäller även om man ligger kvar
med sin båt när arbetet med Y-bommar sker.
Vaktnätter:
Under sommarsäsongen (maj - okt) hjälps vi åt med att vakta hamnen mellan 21.00 – 05.00. Man är
alltid två medlemmar. En vaktlista läggs ut på hemsidan och i fysisk form i klubblokalen, under
februari månad. För er som har båt på UMS varv tillkommer även en vaktnatt under våren, några
veckor innan sjösättning eller på hösten, några veckor efter torrsättning. Det är obligatoriskt att
medverka. Vid eventuellt förhinder eller byte av vaktnatt med annan på listan, ska expeditionen
meddelas i god tid.
OBS Vid 2:a-handsuthyrning är uthyraren ansvarig för vaktnatts genomförande.
Och om du byter vaktnatt tänk på att DU är ansvarig för att vakt sker på din ordinarie vakt.

Expeditionens öppettider:
Se vår hemsida.
Till sist Glöm inte att meddela eventuella ändringar av dina kontaktuppgifter till expeditionen. Det
gäller även om ni byter båt, försäkringsbolag, försäkringsnummer m.m.

Välkommen önskar UMS styrelse.
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