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Omslagsbild 
Solnedgång vid Bergö.

Fotograf: Johan Hasselblad, 2018-07-31
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Viktig information att tänka på

Höstmörkret är här och vintern smyger sig sakta på oss. 
Båtlivet ligger i träda och båtarna är omhändertagna 
för vintern för de flesta av oss, kan jag tänka mig. 
I det här numret vill jag slå ett slag för vilka 
rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar 
har i vår förening. Som jag skrivit någon gång 
tidigare är vi många nya medlemmar och för oss 
andra mer rutinerade har det kanske kommit till 
några saker att tänka på. 

Varför tar jag då upp detta? Anledningen är enkel, vi 
som funktionärer får hantera en del frågor när en 
del av er medlemmar blir fakturerade en avgift eller 
när någon blivit uppmanad eller tillsagd om något 
som strider mot föreningens förhållningsregler. 
Detta är tråkigt, tycker vi, eftersom vi endast följer 
de regler som är bestämda av er medlemmar på 
årsmötet.  Jag vill därför med den här texten informera och 
uppmana alla att vara uppmärksamma på vad som gäller i 
föreningen vad gäller avgifter och övrigt. 

Återigen påminner jag om att avgifter som finns 
inom föreningen är bestämda av er medlemmar 
på årsmötet. Det är alltså inget som styrelsen 
godtyckligt bestämt. Förslaget kan ha kommit 
från styrelsen men medlemmar på årsmötet har 
beslutat om att dessa ska gälla. Jag nämner några 
av de ofta återkommande frågorna men se till att 
uppdatera er på hemsidan om vad som gäller för 
vår verksamhet.

Varvet:
Förvaring av båtar på varv finns det regler kring. Info finns 
att läsa på hemsidan. Mycket viktigt att alla förstår 
att det inte går att ställa dit en båt godtyckligt 
utan att ha gjort en överenskommelse med våra 
funktionärer på varvet eller lämna båten utan 
tillsyn.  Är det något som är oklart eller något som 
behöver förtydligas, meddela då oss i styrelsen 
detta, så försöker vi fixa det. Jag vill uppmana alla som 
gör någon slags överenskommelse med våra funktionärer att 
se till att ni gör det via mail så finns det i skrift om eventuella 
frågetecken uppstår. Ett enkelt mail räcker långt. 

Hamnen:
Här placeras endast båtar som har fått tillåtelse av 
hamnfunktionärer. Ingen annan förtöjning såsom ”jag 
bara lånar platsen” eller ”han sa att det var ok för 
han skulle inte sjösätta” är inte tillåtet. Har du en 
hamnplats, men av någon anledning inte använder 
den, meddela våra funktionärer så försöker de se till 
att någon annan kan använda platsen. Rätt båt på 
rätt plats, har du bytt båt, meddela så uppdaterar vi 
i systemen så slipper ni få samtal från funktionärer 
som går bryggvandring. Se till att maila era synpunkter 
och frågor. Hamnen hanterar massor av frågor och 
funderingar vilket blir helt ohållbart om alla ska 
ringa.  

Vaktgång:
En hörnsten i vår verksamhet. Här hjälps vi alla åt 
att kolla våra båtar och utrustning. Jag själv tänker 
att om jag kollar på era saker så kollar ni på mina 
nästa dag, och så hjälps vi åt. Vaktgången är inte 
frivillig. Kommer du inte eller inte ser till att den 
blir gjord blir du bötfälld. Enklast för dig själv 
och alla andra är att gå ditt pass oavsett dag. Vår 
vaktchef försöker sprida dagarna efter förmåga så 
du inte ska behöva gå en lördag varje år.

Som sagt en uppmaning till alla att se till att ha koll på 
vad som gäller för dig i föreningen. Är det otydligt 
eller svårt att förstå får du höra av dig så vi kan 
förbättra vår information. Vi som är funktionärer jobbar 
ideellt om någon skulle ha missat det vid det här laget. Att 
då hålla på att hamna i onödiga samtal på grund 
av att vi gör vårt jobb utifrån beslut tagna av er 
medlemmar är något ingen av oss vill hålla på 
med, vi vill ju bara åka båt och ha det trevligt på 
sjön som alla andra. 

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap
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Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationsansvarig: 0766-31 77 25

Förebyggande utryckning/Jourtelefon : 0766-31 77 26

RS Växjö

Vill ni skicka e-post så gäller följande:  
fornamn.efternamn@hss.se

Ordförande Henrik Löfqvist ...............0702-86 87 34
Vice ordförande Lars Johansson ..........0709-50 11 12
Sekreterare Peter Thornström ............0730-87 54 61  
Kassör ...........................................................Vakant

Ledamot Lars Nikell ..........................0470-74 20 47
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Bengt Kjellsson ............0702-20 49 52

Medlemsansvarig
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvet - Evedal
Varvschef: Leif Eriksson ................0763-40 93 94 
Bitr. Benny Lundberg .....................0706-62 60 95 
Bitr. Per Eckerström .......................0705-85 00 75 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29
Bitr. Bengt Kjellsson ......................0702-20 49 52
Stugfogde - Varvsstugan
Bengt Kjellsson ..............................0702-20 49 52 
Bryggmästare - Evedal
Sam.kall. Peter Thornström  ..........0730-87 54 61
Karl-Johan Klang ...........................0708-11 48 09
Göran Wikström .............................0730-23 26 20
Andreas Rosenberg ........................0739-73 11 25
Lars Elmlund ..................................0705-52 14 40
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Rickard Skarin ...............0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0707-41 19 21 
Bitr. Cai Wendel .............................0709-75 44 61
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Öfogdar - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Mariusz ”Marre” Asplund ..............0709-45 85 16

Klubbmästare
Anneli Nyman ................................0703-95 14 44 
Sonny Hultman ..............................0705-30 70 53
Sjöfartssektion
Sjöfartschef: Lars Nikell ................0727-42 43 50
Bitr. Rikard Gustafsson ..................0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ........................0706-64 79 24
Båtansvarig
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Ingmar Olsson ................................0706-50 32 24 
Jan-Erik Jonsson ............................0709-39 10 97 
Torbjörn Herbertsson .....................0706-22 10 20
Motorbåtssektion
Vilande 
Barn/Ungdomssektion
Annika Hasselblad .........................0706-28 48 93
Utbildningssektion
Per Eckerström ...............................0705-85 00 75
Informationskommitté - UfH och hemsida
UfH, redaktör, Annika Hasselblad .0706-28 48 93
UfH, annonser, Mikael Ekström ....0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2018

Funktionärer
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23 jan Årsmöte Sidan 6

HSS KALENDARIUM

En välskriven och bra information från 
Miljökontoret inom Växjö Kommun finns att läsa 
på HSS hemsida under ”Aktuell information”. 
Klicka på länken för att läsa.INFO STYRELSEN

Vill du jobba på Helgasjöns 
äldsta fartyg?

Har du fartygsbefälsexamen klass VIII för befälhavare eller 
maskinistexamen för ångfartyg eller annan av Sjöfartsverket 

godkänd ångutbildning som maskinist?

Just du kan då bli en del av vårt härliga gäng på Ångaren Thor, 
som trafikerar Helgasjön med angränsande vatten under 

sommarmånaderna. Ångaren Thor är ett väldigt uppskattat 
passagerarfartyg och en turistattraktion utöver det vanliga.

Kontakta Urban Ahlm, Verksamhetsansvarig för  
Ångaren Thor på Kulturparken Småland AB.  

0470-70 42 34 eller urban.ahlm@kulturparkensmaland.se
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Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2018"

Ta med dig kameran ut på sjön i sommar och ta många fina bilder.  
Skicka in dina bästa bilder till HSS fototävling senast den 15:e december.

• Bilden ska vara från båtsäsongen 2018.
• Max 2 bilder per medlem.

• Bilden ska ha anknytning till båtlivet i Helgasjön med angränsande farvatten.
•	 Vänd	gärna	kameran	till	stående	bild	så	passar	de	bättre	på		

tidningens	framsida.

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan  
av UfH nr. 1-2019 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Hälsningar, Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!
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Kallelse till HSS Årsmöte 2019
onsdagen den 23 januari kl. 19:00 på Evedals Värdshus

Årsmötets dagordning
1.  Årsmötets öppnande
2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande
3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4.  Val av två justerare tillika rösträknare
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse
6.  Kassaberättelse
7.  Revisionsberättelse
8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Fastställande av årsavgifter för kommande år.
10.  Val av ordförande och vice ordförande
11.  Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter
12.  Val av två styrelsesuppleanter
13.  Val av övriga funktionärer 

 Medlemsansvarig Varvsansvariga Stugfogde Varvsstugan 
 Hamnansvariga Sjöfartssektion Båtchef 
 Vaktansvariga Stugfogdar Sjöborgen Ö-fogdar Bergö 
 Klubbmästare Informationskommitté Segelbåtssektion 
 Motorbåtssektion Barn- & Ungdomssektion Utbildningssektion

14.  Val av två revisorer
15.  Val av en revisorssuppleant
16.  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17.  Motioner till årsmötet.
18.  Mötets avslutande

Efter mötet:
Segelsektionens prisutdelning

Efter förhandlingarna bjuds alla närvarande på kaffe/te och tilltugg, 
därefter kommer följande program:

Föredragshållare presenteras på hemsidan!

Varmt Välkomna! HSS Styrelse

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport, aktuella avgifter och inkomna 
motioner läggs ut på vår hemsida (www.hss.se) innan årsmötet, dock 
senast en vecka innan Årsmötet. Endast ett fåtal pappersexemplar kommer 
att finnas  tillgängliga på Årsmötet.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda så snart som möjligt,  
dock senast 2018-12-23!!
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2668 Alexander Bascom Skolgatan 136A 903 26 Umeå 0768-48 25 85
2669 Kenth Eriksson Griffelvägen 8 352 65 Växjö 0722-17 78 34
2670 Viktor Hallrup Dalarörsvägen 5 352 71 Växjö 0704-31 73 68
2671 Daniel Friberg Asteroidvägen 7 352 64 Växjö 0470-411 55
2672 Anna Maria Toring Sjögård Tegnaby 355 98 Ingelstad 0762-51 93 82
2673 Johan Stenberg Diskusvägen 7 352 51 Växjö 0734-37 21 70
2674 Petrit Shatri Prebendevägen 3B 352 39 Växjö 0762-98 29 12
2675 Alexander Hoenthal Harsövägen 17B 352 44 Växjö 0736-50 49 51
2676 Jens Pehrson Fasanvägen 3 352 50 Växjö 0768-08 76 18

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
123, 1323, 1426, 2041, 2052, 2345, 2432, 2487,  

2508, 2511, 2545, 2556, 2571, 2582, 2614, 2618, 2669

PÅMÖNSTRING
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Segelssongen i bilder
Fotograf: Jan-Erik Jonsson

Guldkusten, Roger Wallin

Torsdagscupen 2 - Ulf Johnsson

Klubbmästerskap, 2018-06-28

Guldkusten, Ingmar Olsson

Guldkusten, 2018-06-03
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Torsdagscupen 6

Caribean 22, Pegasus

Torsdagscupen 10

Torsdagscupen 10

Torsdagscupen 10
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Hela gänget i Torsdagscupen. Torsdagscupens vinnare! Håkan och Torbjörn!

Distanskappseglingen

Segraren i Distanskappseglingen går över mållinjen



UfH 4:18  sid 11

Hallå där!! Se hit!!!  
Till alla användare av varvet vintertid

Varvsansvariga önskar väl synlig märkning av båt/trailer med namn, HSS-nummer samt telefonnummer. Denna 
märkning får ej täckas av presenning. Märkningen skall vara vattenfast och tålig för väder och vind. 
Åtgärdas senast 2018-12-01. Omärkta båtar riskerar att anmälas som hittegods, ifall vi inte på annat 
sätt lyckas spåra ägaren. Vänligen tillse er presenning och även andras ett par gånger under vintern. 

Master i mastskjulet ska vara tydligt märkta med namn, HSS-nummer samt telefonnummer. Omärkta master  
kommer att läggas på marken bakom mastskjulet.

Ifall något inte står rätt till vänligen ring den drabbade, alternativt till varvsansvariga.

Hyrd varvsplats skall vara väl städad inför rådande vinter av båtplatsinnehavaren själv, innan ovanstående 
datum. Här åsyftas färgburkar, penslar, lös inredning samt diverse ställningar och presenningar, 
m.m. Brädlappar kan tillfälligt hysas längs in i Mastskjulet tills borttransport kan ordnas. Skräp och 
dylikt får du transportera till Kommunens avfallsanläggning alternativt ta hem.

Varvsstugan kommer hålla öppet med vatten och värme under kommande vinter. Ni är välkomna att ta en 
fika i stugan efter en skridskotur på sjön. Det finns även möjlighet till grillning utanför stugan. Din 
HSS-nyckel passar i dörren till stugan. Lämna dock stugan och varvsområdet i samma skick som 
när ni kom, dvs. ren och hel och glöm ej låsa dörren.

Varvsbommen uppe vid vägen skall vara låst vintertid. Siste man på varvet tillser detta ansvar. 
Medlemsnyckel gäller. Vägen ner till Varvet vinterplogas ej. 

Ha en trevlig vinter och så håller vi tummarna för ännu en fantastisk kommande sommar.

Varvscheferna

VARVET

Mahognypärla säljes!
Efter 14 års glädje - och kulturminnesvård, säljer vi nu vår motorbåt. En Fortuna byggd av Bertil Lund, 

Ekenäs, år 1963. Stor renovering och trärenslipning och nio lacklager åren 2004-2005, samt våren 2017. 
Värderad till ca 50 000 kr av träbåtsbyggare, men säljs billigt p.g.a. skador under vattenlinjen.

Pris: 11.000 kr

Stefan Leo, HSS 2054, tel. 0702-54 90 62, mail: 5011stefanleo@gmail.com

MEDLEMMARNAS MARKNAD
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HSS nybemannade Hamnsektion har nu varit verksam 
en säsong och vi hoppas att vi har svarat upp mot 
de berättigade höga krav HSS medlemmar har på 
sina funktionärer. Vi själva vet vad som gått mindre 
bra och det skall vi rätta till inför säsongen 2019.

Vi vill dock informera alla inom HSS, och specifikt 
nya medlemmar och de som nyttjar HSS hamn i 
Evedal, om gamla och nya regler m.m. så att alla 
har samma information. Hör gärna av er med 
synpunkter och förslag. Den formella texten finns 
på www.hss.se.

1. HSS Hamnsektion ansvarar för hamnen i 
Evedal och det innebär att allt som ligger i 
vatten är vårt ansvar. De två sjösättningsramper 
som finns i Evedal blir då ett gemensamt 
ansvar med Varvet. Vi är inte speciellt positiva 
till allmänhetens, och speciellt oansvariga 
sjöskoterägare, som nyttjar jollerampen.

2. Vi har totalt 233 hamnplatser, varav 52 är 
svajplatser. Bryggplatserna är fördelade 
på Varvsbryggan (55), Mittbryggan (55), 
Sjöborgsbryggan (39) och Lillbryggan (32). 
Alla platser är fördelade med något undantag 
p.g.a. dåligt djup m.m.

3. Vi har tre köer med flera sökande. Bryggkö 
(103 sökande), Byteskö (14 sökande) samt 
en Förturskö (79 köande). Eftersom vi 
bedömer att det finns flera, nu ej relevanta, 
köanmälningar av skilda orsaker kommer 
vi att föreslå årsmötet att en köavgift på  
50 kr per kö och år tas ut. Förhoppningsvis 
blir de kvar som verkligen behöver en plats. Vi 
hanterar byteskön först och därefter bryggkön. 
Förturskön går naturligtvis före båda dessa 
köer men det är väldigt få ansökningar.

4. Priserna per bryggplats styrs av platsbredden 
och är densamma på alla bryggorna. Detta 
kan upplevas lite orättvist men är en eftergift 
för att få enkel administration. Alla som har 
hamnplats i Evedal äger och har ansvarar för 
sin egen boj m.m. alt. bom eller stolpe.

5. Vi gör kättingkontroll vartannat år och under 
2019 är det dags igen. Blir er kätting underkänd 
så får ni meddelande om detta och det är ert 
ansvar att åtgärda problemet under 2019.

HAMNSEKTIONEN
6. Under 2018 har vi haft stora problem med 

det låga vattenståndet och några akutåtgärder 
har genomförts. Vi hanterar detta så gott 
det går, främst via byteskön. Vi vill inte ha 
telefonsamtal men gärna SMS eller mail.

7. Problemet med ej utnyttjade, uthyrda 
bryggplatser är fortsatt rätt stort. Vi kommer 
att genomföra en 2:a-handsfördelning även 
2019 och vi hoppas att berörda anmäler sin 
bryggplats om den inte ska användas och de 
som önskar plats anmäl er mellan den 1 och 31 
januari 2019. Nytt för 2019 är att tillgängliga 
2:a-handsplatser fördelas efter var man står 
i bryggkön, dvs. inget lotteri. Vi kommer att 
kontakta de som inte har sjösatt sin båt till 
Midsommar och är den inte sjösatt den 1/7 går 
den in i 2:a-handsfördelningen per automatik. 
Det är bara tillåtet att hyra ut sin bryggplats  
2 år i rad och maximalt 5 år, därefter anses den 
förverkad och fördelas till någon ur bytes- eller 
bryggkön.

8. Vi går bryggvandring 1 gång per månad 
och under 2018 var det generellt sett bra. Vi 
kommer dock att sända ut information till alla 
bryggplatsinnehavare att de skall ha sin båt 
tydligt märkt med medlemsnummer. Det finns 
en hamnpärm i Sjöborgen och Varvsstugan där 
man kan se vem som har bryggplatsen.

9. Till sist en lite svår fråga. Vi eftersträvar ett 
aktivt hamnliv i Evedal vilket innebär att 
man använder sin båt som ligger förtöjd. 
Detta innebär att båtar som ”förvaras” vid 
bryggor och inte används borde kunna 
förtöjas vid en boj och bryggplatsen gå in i 
2:a-handsfördelningen. I vissa fall blir detta 
en bedömningsfråga och hamnsektionen vill 
gärna få medlemmarna syn på detta. Hör av er 
till styrelsen med era synpunkter.

Det blev en hel del text men hamnen, varvet, 
sjöfart, Bergö, segling m.fl. är sektioner som bär 
upp HSS och det är bra om många vet vad det 
handlar om. Kom ihåg att ALLA inom HSS är 
välkomna att bli funktionärer och därmed träffas, 
trivas och må allmänt bra.

HSS Hamnsektion 
Peter Thornström, Anderas Rosenberg  

och Lars Elmlund. 
(Hör av dig om du vill vara med i vårt gäng.)


