Medlemskapet

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I UMS!
Medlem blir du enklast genom att följa anvisningarna på UMS hemsida: www.ums.st eller genom att
kontakta kassören. Du kan även nå oss via e-post: info@ums.st

– ger dig gemenskap och rikare fritid!
PERSONLIG INFORMATION:
Hans Bergström, ordförande

Tel: 090-511 63 eller 070-655 12 10

Ulrika Johansson, kassör

Tel: 070-306 04 91 Mail: ulrika@kassavag.se

KOLLA IN
NYHETER PÅ
HEMSIDAN!
www.ums.st

Foto: Kenneth Sandelin (flygfoton), Bengt Hallberg och Kerstin Lindgren.

Simphamn

Umeå Motorbåtssällskap – www.ums.st e-post: info@ums.st

VÄLKOMMEN TILL UMEÅ MOTORBÅTSSÄLLSKAP!
Umeå Motorbåtssällskap, UMS, verkar som allmännyttig ideell förening, för
medlemmarna med att främja båtlivet i regionen och för gott kamrat- och sjömanskap.
UMS ansvarar, i samarbete med Umeå kommun, för praktiskt taget all utprickning för
det rörliga fritidsbåtlivet i kommunen.
UMS har en fin klubbstuga med bastu som ligger vackert ute i havsbandet på en egen
holme inom naturreservatet Kont vid Umeälvens västra gren, Västerfjärden. Klubbholmen,
mest känd som Simphamn, har bryggförbindelse med fastlandet vid en populär och barnvänlig sandstrand.
Klubben äger också en båthamn med väl tilltagna, inhägnade båtuppläggningsplatser där
medlemmarna har möjligheter att bygga egna båthus. Anläggningen ligger i Ström några
sjömil uppströms i Västerfjärden.
UMS arrangerar en rad aktiviteter, främst under sommaren. Sedan mer än 50 år har
klubben även regelbundna träffar med Vasa Motorbåtsklubb.

Förmåner du får som medlem i UMS:
- och som gör ditt båtliv säkrare och trivsammare

+ medlemskap för hela familjen utan extrakostnad
+ medlemskap i Västerbottens Båtförbund och Svenska Båtunionen
+ båtorganisationernas egen båtförsäkring i Svenska Sjö
+ olycksfallsförsäkring
+ Nordens största båttidning – Båtliv
+ klubbens egen tidning UMS-nytt
+ båtbesiktning
+ information och lokala båtleder, hamnar och andra utflyktsmål
+ sommararangemang
+ tillgång till klubbanläggningen i Simphamn (läs mer: Om Simphamn)
+ tillgång till hamn och båtuppläggning i Ström (läs mer: Om Ström)

Om Simphamn
I UMS fina anläggning i Simphamn finns klubbstuga, bastu och förtöjningsbryggor.
Klubbstugan är ca 100 kvm med kök, allrum och lekrum. Den är välutrustad med
TV, telefon, internet, dataspel och musikanläggning för trivsel och bekvämlighet.
Intill stugan ligger den nybyggda bastubyggnaden på 73 kvm med vedeldat bastuaggregat, omklädnings –avslappningsrum och duschar. En mysig veranda mot
stranden och de natursköna omgivningarna ökar anläggningens attraktivitet.
Klubbholmens verandor och grillplatser är mycket populära. Enklare småbåtar
finns för lek och fiske.
Bryggorna som har landgångsförbindelse med fastlandet och den underbara sandstranden. De är välutrustade med förtöjningsbojar, badstegar, el och vatten.

Medlem blir du enklast genom att följa anvisningarna på UMS hemsida: www.ums.st

Ströms marina

Om Ströms Marina
UMS egen hamnanläggning i Ström är ständigt under utveckling. Utöver bryggplatser finns väl tilltagna områden för vinteruppläggning.
Medlemmarna har möjlighet att själva bygga permanenta båthus inom det inhägnade och sommartid bevakade hamnområdet. För upptagning, sjösättning, service
och allmän båtvård finns upptagningsramp och lyftmöjligheter samt el och vatten..
Strömanläggningen drivs som en egen ekonomisk förening. Medlemmarna ska
vara med i UMS.
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