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Omslagsbild 
Det enda bidraget i Fototävlingen 2021!

En härlig seglarbild från en av Torsdagscupens deltävlingar.  
Ulf Johnsson med besättning är det som seglar. 

Fotograf: Roger Wallin, 2021-08-19

man äger är stor eller liten, vad den kostar eller om 
den är i trä eller plast, drivs av motor eller vind, 
alla som delar intresset av båtliv på olika sätt är 
välkomna.

Samtidigt får jag passa på att tacka er medlemmar för 
det fortsatta förtroendet att vara ordförande ett år 
till trots att jag tidigt aviserat att jag inte längre 
kunde ställa upp för omval av olika anledningar. 
Jag vill tro att det kan bero på att ni upplever att 
det fungerar bra vilket är trevligt. Samtidigt är 
jag realist och inser att det handlar om att ingen 
vågar eller tror sig inte orka ta uppdraget. Så 
i stället för att någon av er tar ett arbetspass för 
föreningens bästa blir jag omvald trots min önskan 
att lämna ordförandeklubban. Jag har alldeles 
för stor ansvarskänsla för att lämna föreningen 
utan ordförande vilket gör att jag accepterat 
uppdraget ett år till. Jag vill nästan säga att ni är 
flertalet medlemmar som är bortskämda med det 
som föreningen erbjuder mot de avgifter vi som 
medlemmar betalar. Med det sagt väljer jag att vara 
lösningsfokuserad och fortsätta att leta alternativ 
till att bryta det här dödläget. Det finns bara en 
väg och det är framåt, och fortsätta hitta alternativ. 
Kanske kommer 2022 bli året då fler medlemmar 
ger sig tillkänna och erbjuder några timmars ideellt 
arbete för föreningens bästa. Om ni undrar hur det 
går till så finns mailadresser på hemsidan till olika 
sektioner. Alla kan inte hjälpa till alltid men att ha 
namn att kontakta när det behövs är guld värt. 

Med vänlig hälsning,  
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Tack för förtroendet!
Hej kära medlemmar!
Så har då föreningens arbetsår officiellt startat än 
en gång, lite märkligt kan det kännas att starta det 
nya året med att stänga det föregående vilket vi 
faktiskt gör i och med årsmötet. Årsmötet har två 
funktioner, att som sagt stänga det föregående och 
samtidigt sätta upp riktningen för det nya med 
beslut om årsavgifter och beslutande om olika 
roller i föreningen.

Vi som förening är lyckligt lottade, när medlemmar 
väljer att sluta kommer nya till i ungefär samma 
omfattning vilket skapar en god balans. Utmaningen 
vi möter som många andra föreningar också har 
är att utan funktionärer stannar föreningen. Jag 
nämner det i stort sett varje gång jag får möjlighet 
att skriva den här texten men det måste sägas 
återkommande. Jag kan med stor glädje se hur vi 
medlemmar hjälps åt på framför allt städdagar på 
varvet, många medlemmar kommer och hjälper 
till och passar samtidigt på att språkas lite. Vi är 
många medlemmar som hjälps åt vid ett sådant 
tillfälle och med tanke på det borde det finnas 
någon eller några personer som kanske kan tänka 
sig att ha ett aktivt deltagande i föreningen.

Anledningen till att jag återigen skriver det här är att jag 
med uppgivenhet har sett att vi inte kunnat tillsätta 
olika roller i föreningen vilket är anmärkningsvärt 
utifrån vårt stora medlemsantal. Detta trots flera 
uppmaningar från valberedningen. Men i stället 
för att gräva ner oss i självömkan och klagan 
måste läxan göras och frågan ställas varför inte fler 
anmäler sig till de olika funktionerna. En tanke som 
väcks hos mig är att vi som är aktiva och planerar 
året är lite för dåliga på att få ut budskapet om vad 
vi gör och sprida budskapet om att föreningsarbete 
både är roligt och trevligt. Föreningen är till för 
alla och givetvis är alla välkomna att ställa upp i 
den omfattning man kan, det handlar inte om båten 
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Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96, Jourtelefon : 031-761 39 96

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

Ordförande Henrik Löfqvist ....................skicka mail
Vice ordförande . ..............................................Vakant
Sekreterare Annika Hasselblad ...............skicka mail  
Kassör Peter Thornström .......................skicka mail

Ledamot Claes Johansson ..................0709-84 51 51
Ledamot Rikard Gustafsson ..............0733-80 89 98 
1:a Suppleant Rita Dahmberg .............0705-50 51 42
2:a Suppleant Sonny Hultman .................skicka mail

Medlemsansvarig
Mikael Ekström ...................................skicka mail 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvet - Evedal
Varvschef: Attila Magyari ..............0761-45 93 29 
Bitr. Benny Lundberg .....................0706-62 60 95 
Bitr. Jörgen Palm ............................0766-33 22 77
Bitr. Ulf Sjösten .............................0763-43 66 26
Stugfogde - Varvsstugan
Benny Lundberg .............................0706-62 60 95 
Hamnen - Bryggmästare - Evedal
Sammank. Peter Thornström ..............skicka mail
Bryggm. Göran Wikström ...................skicka mail
Bryggm. Andreas Rosenberg ..............skicka mail
Bryggm. Lars Elmlund ........................skicka mail 
Bryggm. Anna Telehagen ....................skicka mail
Vaktchef/säkerhetssektion  - Evedal
Vaktchef: Rickard Skarin, kvällstid ..0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0733-66 33 55 
Stugfogde - Sjöborgen
Geza Orgovanyi .............................0737-20 41 95 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Magnus Holmberg .................0725-89 14 50 
Bitr. Mårten Jonsson ......................0700-89 78 41

Klubbmästare
Sammank. Jörgen Bergström .........0708-14 55 02 
Sjöfartssektion
Sammank. Lars Nikell ...................0730-86 05 75
Bitr. Rikard Gustafsson ..................0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ........................0706-64 79 24
Båtchef
....................................................................Vakant
Segelbåtssektion
Sammank. Ingmar Olsson ..............0706-50 32 24 
Bitr. Jan-Erik Jonsson ....................0709-39 10 97 
Bitr. Torbjörn Herbertsson .............0706-22 10 20 
Bitr. Staffan Kerker ........................0705-39 13 65
Motorbåtssektion
Sammank. Magnus Andergren .......0703-76 53 33 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02 
Bitr. ............................................................Vakant 
Barn/Ungdomssektion
Sammank. Annika Hasselblad ............skicka mail 
Bitr. Gabrielle Thornström ..................skicka mail 
Bitr. Peter Thornström ........................skicka mail 
Bitr. Magnus Andergren .................0703-76 53 33
Utbildningssektion
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Amel Osmanovic ................................skicka mail
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad .............skicka mail
UfH, annonser, Mikael Ekström .........skicka mail 
Webb, Peter Thornström .....................skicka mail 
Webb, bitr. Gabrielle Thornström .......skicka mail

HSS styrelse för 2022

Funktionärer
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VARVET

HAMNSEKTIONEN

Hamnen ligger i vintervila men det innebär inte att 
sektionen slappnar av för mycket.

Vi har varit noggranna med att få alla brygg- 
och bojplatser ordentligt registrerade i BAS 
och vi tackar alla som hörsammat uppmaningen 
att anmäla förändringar innan vi sänder ut 
fakturorna.

Anmälant till årets lotteri avseende 2:a-hands-
platser rullar in under januari och därefter blir 
det lottdragning. Vi återkommer till er som 
är anmälda med resultatet och sedan ser vi 
fram emot att de platser som av olika orsaker 
inte skall användas under 2022 lämnas in för 
uthyrning till Hamnsektionen.

Vi arbetar även praktiskt med att säkra 
fenderbalkarna på Sjöborgsbryggan ordentligt 
och den dåliga skarven på Sydbryggan skall 
åtgärdas. På det teoretiska planet pågår 
jobbet med att skapa några breda platser på 
Varvsbryggans nordsida genom att ta bort en 
plats samt en uppdatering av Hamnkortet med 
alla bojar på rätt plats och med rätt medlem. 

Mentalt laddar vi upp för att lägga ut de sista delarna 
från Lillbryggan som en ny rampbrygga söcer 
om rampen. Elförsörjningen i hamnen ställs 
på stora krav då allt fler vill ha kontinuerlig el 
och förr eller senare kommer det att behövas 
laddning av eldrivna båtar.

Till sist det mest spännande, lediga bryggplatser 
kommer att annonseras ut på hemsidan under 
mars då vi vet vilka platser som är lediga. Alla 
som står i HSS bryggkö är välkomna att söka en 
plats som passar den båt man har.

HSS Hamnsektion

Peter Thornström, 
Göran Wikström, 

Andreas Rosenberg, 
Lars Elmlund,  
Anna & Göran 

Telehagen

Varvsstugan kommer hålla öppet med vatten 
och värme under vintern!

• Ni är välkomna att ta en fika i stugan efter en skridskotur på sjön.
• Det finns även möjlighet till grillning utanför stugan.
• Din HSS-tagg passar i dörren till stugan. 
• Lämna stugan och varvsområdet i samma skick som när ni kom.
• Glöm ej att låsa dörren och bommen efter er.

Varvscheferna
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Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

 helsida ....................................... 1.300:-
 halvsida ........................................ 750:-
 kvartssida .................................... 450:-
 medskick ....................pris på begäran

Kontakta 
Mikael Ekström 

e-post: mikael.ekstrom@hss.se

Ett måste för alla i HSS
Blazermärke ............................................150 kr
Mössmärke ..............................................150 kr 
1 Blazermärke + 1 mössmärke ................250 kr

Vi har även billigare HSS-märken
Tyg med guldtråd (runt 62 mm) ...................40 kr 
Vid köp av 3 st. (runt 62 mm) .................100 kr
Pins guld på svart emalj ............................40 kr
Pins med slipsnål, guld på svart emalj .........50 kr
Pins med kedja, guld på svart emalj ..........40 kr
HSS-vimpel ...........................100 kr/2 st 175 kr 

Märkena kan beställas av Medlemsansvarig  
Mikael Ekström 
e-post: medlem@hss.se

HSS-märken Sjökort över
Helgasjön

Medlemspris: 150 kr eller 350 kr 
säljes av Medlemsansvarig 

Mikael Ekström 
e-post: medlem@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

Hjalmar Petris väg 57-59 0470-70 08 80
www.mickesmotor.se

SKA DU SÄLJA DIN BÅT? 
ELLER KÄNNER TILL NÅGON BÅT SOM BEHÖVER SÄLJAS?

Vi hjälper gärna till och just nu har vi många intresserade kunder 
som frågar efter begagnade båtar.

Tag kontakt med oss eller gå in på 
www.mickesmotor.se/formedling/
och läs mer.



UfH 1:22  sid 6

Koss va´de´vimlar av segel i da´
Ä´det kappsegling?

Välkommen till  
HSS uppstartsmöte för  
segelsäsongen 2022! 

Vi träffas på Inredningsmiljö  
(Torbjörn's kontor på Norremark),  

Blockvägen 14, VÄXJÖ, 
onsdagen den 16 mars,  
kl. 18.30 för planering. 

Anmälan senast måndag 14 mars till:  
ingmar.olsson@hss.se

OBS! Mötet kan komma att ställas in om 
samhällsrestriktioner gör att vi inte kan/får träffas.

 

Skota försiktigt,  
hälsar  

Segelsektionen!
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Guldkusten
Seglades för 50:e gången.
Terrs vandringspris.

1:a Ingmar Olsson
2:a Urban Thim
3:a Jan-Erik Jonsson

Klubbmästerskap
David Cids vandringspris. 
Utdelas för 56:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Felix Kelemit
3:a Urban Thim

Pegasus
Seglades för 17:e gången.
Pegasus på sockel, vandringspris. 

1:a Jan-Erik Jonsson
2:a Lars Berglund
3:a Ulf Johnsson

Augustinatten
Seglades för 37:e gången.
CI Scheutz vandringspris.

1:a Anders Nilsson
2:a Magnus Nilsson
3:a —

Distanskappsegling
Seglades för 56:e gången.
A-Betongs vandringspris.

1:a Ingmar Olsson
2:a Jan-Erik Jonsson
3:a Ulf Johnsson

Torsdagscupen
Seglades för 21:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Felix Kelemit
3:a Jan-Erik Jonsson

Einars uppmuntran
Einar Swanströms vandringspris.
Tilldelas årets flitigaste seglare.
Utdelas för 20:e gången.

1:a Jan-Erik Jonsson 13 av 15 seglingar

2021 års Kappseglingar
 

 Vi gratulerar följande segrare till sina fina framgångar på Helgasjöns vatten!

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2022 års seglingar.

SEGLINGSRESULTAT
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Vill du engagera dig i sjöscouterna?
”Att segla innebär för mig ett tillstånd av frihet utöver det som går att uppnå på land 
och det vill jag göra tillgängligt för alla. Att vara på sjön kräver samarbete, lyhördhet, 
kreativitet och förmåga att fatta snabba beslut tillsammans. Det tror jag att våra barn 
kan ha nytta av i alla situationer i livet, både på och utanför sjön.”

Sedan jag fick mitt första barn har jag funderat 
på hur jag på bästa sätt skall introducera mina 
barn, på ett säkert och roligt vis, kring livet 
runt och på sjön. Eftersom den vuxna delen av 
vår familj har ett stort seglingsintresse är vår 
önskan att barnen skall dela detta intresse och 
det skall ge oss många härliga dagar ute på hav 
och sjö tillsammans. Givetvis lär sig barnen 
genom att gå bredvid och hjälpa till men jag 
tror det ligger ett stort värde i att på ett lekfullt 
sätt tillsammans med andra barn introduceras i 
ämnet.

Detta har lett till att jag kommit fram till ett beslut 
att starta upp Sjöscouterna här i Växjö. Det är 
en verksamhet som jag och många med mig har 
saknat.

Att segla innebär för mig ett tillstånd av frihet 
utöver det som går att uppnå på land och det vill 
jag göra tillgängligt för alla. Att vara på sjön 
kräver samarbete, lyhördhet, kreativitet och 
förmåga att fatta snabba beslut tillsammans. 
Det tror jag att våra barn kan ha nytta av i alla 
situationer i livet, både på och utanför sjön.

Jag söker dig som är intresserade av att engagera 
dig både i en styrelse eller som ledare i denna 
spännande verksamhet, för att ge våra barn en 
bra introduktion till livet på sjön och göra det 
till en tryggare plats för oss alla. 

Hör av dig till mig! 
therese.litsin@hotmail.com

VAD ÄR SJÖSCOUTERNA?

Sjöscouterna är en gren inom den traditionella 
scoutverksamheten som fokuserar på livet kring 
och på sjön. Sjöscouterna arbetar idag efter ett 
program som heter ”Sjöstjärnan” (se bild) som 
beskriver de områden och färdigheter som man 
som medlem kan förväntas uppnå i de olika 
nivåerna och ålderskategorierna. Sjöscouterna 
är till för alla som vill lära sig om livet på sjön.

Familjescouterna är för de allra yngsta barnen 
från 2–7år. Där bygger verksamheten på att 
en förälder har ansvaret för barnet under 
sammankomster. Därefter kommer Spårarna 
8–9 år tätt följt av Upptäckarna 10–11år. 
För ungdomarna finns Äventyrarna och 
Utmanarna 12–18 år. I många kårer finns även 
verksamhet upp till 25 år.

Som de flesta andra fritidsaktiviteter drivs det 
traditionellt med terminsschema med olika 
inplanerade aktiviteter inom respektive arm 
på sjöstjärnan. Utöver det så brukar det också 
finnas lägerverksamhet på somrarna samt 
eskadrar.
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VEM ÄR JAG? 

Jag som skriver heter Therese Litsin och är 42 år gammal. Jag och min familj, bestående av min 
man och 2 döttrar, bor på Evedal strax ovanför båtvarvet. Vi har en liten motorbåt i Helgasjön och 
en större segelbåt i havet där vi brukar spendera våra somrar. Förutom arbetet som stjäl mycket tid 
så ligger mina största intressen i mina barn, segling och ridning.
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Förtydligande av ändrade kriterier för avgift
Båtavgift varv sommar
1. Alla båtar som förvaras på av HSS arrenderat varvsområde mellan sjösättning och torrsättning 

skall belastas av en ”Båtavgift varv sommar” om inte undantag beviljats av HSS styrelse enligt 
nedanstående punkter. 

2. Med ”Båt” avses alla farkoster som kan bära person eller gods på vatten.
3. Ägare till båtar som kvarligger på HSS Varv Evedal efter den 1 juli måste senast den 1 juli 

anmäla till styrelsen att sjösättning inte kommer att ske samt meddela styrelsen en plan hur 
båten avses användas de närmaste två åren, om inte motiveringen inkommer till 1 juli ska 
automatiskt varvsavgift sommar erläggas.

4. Styrelsen beslutar därefter om det finns grund för avgiftsbefrielse för renovering eller annan 
orsak. Erhålls inte befrielse skall avgiften ”Varvsavgift sommar vid ej sjösatt båt” betalas.

5. Styrelsens beslut skall utgå från att HSS Varv är en plats där båtar förvaras, repareras och 
utvecklas. Beslut fattas efter samråd med Varvssektionen.

6. Styrelsens beslut protokollförs och delges båtägaren tillsammans med faktura på avgiften.
7. Båtar som tillhör HSS medlemmar och har sjösatts men behöver repareras eller på annat sätt 

åtgärdas kan förvaras på av varvssektionen anvisad plats och tid utan kostnad. 

HSS avgifter för 2022
Beslutade på årsmöte i januari 2022

Medlemsavgift, aktiv senior ........................  500 kr
Medlemsavgift, passiv senior ......................  300 kr
Medlemsavgift, junior, 0-16 år .....................  30 kr

Bryggavgift, Evedal, breddbaserat (samma avgift oavsett brygga)
Bryggplats Evedal 40 kr x platsbredd .........  40 kr/bredd-dm och år 
Exempel: 33 dm x 40 kr/dm = 1320 kr (3,3 m x 400 kr = 1320 kr)
Bojavgift, Evedal .........................................  600 kr

Varvsplatsavgift, vinter ................................  15 kr/m2

Varvsplatsavgift, sommar ............................  15 kr/m2 

Båtavgift varv sommar ................................  1 500 kr
Vaktbot (uteblivit från vaktpass) ..................  600 kr per tillfälle
Båtvagn sommaruppställning .....................  200 kr/säsong
Lyft med fast kran på varvet ........................  200 kr/lyft
Brygg- och bojkö, engångsavgift ................  500 kr
Avgift nyckeltagg .........................................  200 kr
Verksamhetspant ........................................  300 kr

Alla avgifter och förtydliganden i sin helhet finns att läsa på HSS hemsida under 
rubriken ”Om HSS” och sedan ”Avgifter”.

HSS styrelse
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Om du inte kan slå en pålstek, använd då en stund i vinter att lära dig en knop 
som man har nytta av resten av livet.

Pålsteken är en fast ögla i änden på en lina. Den håller och är lätt att ta upp.

Den fungerar bra om du vill förtöja båten vid en pollare på kajen eller surra en 
last på släpvagnen, alltid lika säker och bra.

HSS Utbildning,
Bengt Jönsson & Amel Osmanovic

UTBILDNING

HUR MAN SLÅR EN PÅLSTEK
Text och foto: Bengt Jönsson
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Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2022"

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 2022.
• Max 4 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.
• Skriv namn och HSS-nummer när du skickar in dina bilder.

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan  
av UfH nr. 1-2023 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Hälsningar, Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!

Sandsbro Servicehall är inte bara en bil-
verkstad utan erbjuder också service för 
din båt, ditt släp och båtmotor. Vi har en 
mångårig erfarenhet inom båtar och mo-
torer. Vi byter olja, filter och mycket mer 
enligt dina önskemål - för stora och små 
båtar. Nu är det hög tid att tänka på ser-
vice för din motor inför sommaren. 

Ring Magnus 0470-653 33 eller Jeppa 076-30 83 540 
för mer information och bokning av tid

ImpellerbyteBälgbyte Volvo Penta sx

0470-653 33
Din båt & bilverkstad i Växjö
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Klubbtröjor
HSS har nu tagit fram nya tröjor med brodyr i guld som går 

att beställa. Ring oss och tala om vad du önskar, så kommer vi 
överrens hur ni kan hämta era varor.

Bengt Kjellsson 070-220 49 52  mikael.ekstrom@hss.se
Betalning sker genom Swish: 123-357 86 89

Collegetröja Denver Navy 
Lång dragkjedja med brodyr i 
guld

T-shirt Kings 106 Marin med 
screentryck

Collegetröja Denver Navy 
Kort dragkjedja med brodyr i 
guld

Storlekar: XXL  XL  L  M
Tänk på att storlekarna 

kan var lite små

300:-
/st

Keps HSS en storlek 
med brodyr i guld

100:-
/st

HELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

Märk betalningen med ditt HSS medlemsnummer och ”klubbtröjor”
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Våra varumärken som vi servar, säljer och utrustar

www.landhav.se   |   Älgvägen 5 i Växjö   |   0470-52 44 00

Passa på att serva din Passa på att serva din 
Mercurymotor hos oss!Mercurymotor hos oss!

Upplevelsen börjar här!

Vi tar hand om din motor inför våren och sommaren.
Ring och boka en tid hos oss. 0470-52 44 00.
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Vi hälsar 6 nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

2 medlemmar har utträtt ur sällskapet.

Vi är i skrivande stund 486 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING

Så här sjösatte vi våren 1960. Det var på den första rälsen, den som vi tog bort i samband 
med kajbygget. Båten är IOGTs Sjöscouters båt ”Sus”. En Strömstadsjulle.

Det är Aaby Henriksson, HSS nr 249 i båten. Han fyller 87 nu i vår.

Notera stenarna till höger. De blev senare underlag till Varvsbryggan.
Mycket har hänt sedan dess!

Text och foto: Bengt Jönsson
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