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Omslagsbild 
Öfogde Anders Ivansson är redo för att natta Bergö. 

Fotograf: Peter Thornström, 2017-10-01
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Förändringens vindar
Hej alla
Ja nu blåser förändringens vindar genom föreningen. 
Skönt säger någon och tråkigt säger någon annan. 
Vi i styrelsen är dock helt övertygade om att vi 
är inne på rätt spår med de förändringar som 
genomförts hittills. För dig som medlem är det väl 
mest märkbart eftersom årsmötet  kommer hållas i 
januari istället för som tidigare i november. Detta 
är ju till följd av att vi numera har ett verksamhetsår 
som sträcker sig från första januari till sista 
december. Anledningen till den förändringen är ju 
helt enkelt är att vi tror det blir en enklare hantering 
av administrationen i föreningen.

Ännu en stor förändring för oss som arbetar aktivt i 
föreningen är att en trogen HSS-funktionär tackar 
för sig efter många års aktivt arbete i föreningen. 
Tack Gunnar Eikman för allt ditt fantastiska 
arbete under många år där du haft många roller 
genom åren. Många tycker det känns tråkigt att 
Gunnar slutar som aktiv funktionär och så givetvis 
även jag men jag vill istället för att hänga upp mig 
på de tråkiga tankarna fokusera på vad Gunnar 
bidragit med i både praktiskt som teoretiskt arbete 
och låta det fungera som inspiration för oss andra 
medlemmar. Kan han, så kan vi!!

Listan skulle kunna göras lång på vad han arbetat med 
inom föreningen, men hans senaste ansvarsområde 
har varit att hantera hamnen med allt vad det 
innebär såsom bryggplatser, bojar, sänken, köplats 
och allt däremellan. 

Vad händer nu då undrar ju säkert någon? Ja, det är 
upp till oss medlemmar att föra hans fantastiska 
arbete vidare. Vad bra tänker ni kanske, hoppas 
föreningen hittar någon som…..

Ni förstår vart jag vill komma va? Sitt inte hemma 
och tro att allt löser sig, ställ upp och gör lite 
arbete i föreningen. Att sköta en båtklubb och 
dess anläggning är inte som att köpa sig fri från 
bingolotter eller annat. Vissa saker kan man som 
förening betala för men vissa saker behöver man 

hjälpas åt för att fixa. I det här numret kommer ni 
se en lista på vilka funktioner valberedningen har 
att hitta folk till. 

Så istället för att vänta på ett samtal ta ut tummen 
ur ….. och hör av dig till oss.

Någon kanske känner att ni inte kan någonting om 
föreningen eller kring det som ska hanteras men vi lär 
oss tillsammans. Samma sak gäller för er som för 
mig när jag gick med. Jag hade en vilja  att hjälpa 
till eftersom jag använder och nyttjar föreningens 
anläggningar och tillgångar och tänkte att det är 
lika bra att hjälp till litegrann och inte bara åka 
snålskjuts på andras arbete.

Vi är i dagsläget någonstans bortåt 470 medlemmar så 
det vore väl väldigt konstigt om inte någon skulle 
kunna ha lite energi över till föreningen. Det kan 
ju faktiskt till och med vara lite roligt att träffa lite 
nytt folk. Att träffa människor och ingå i ett socialt 
sammanhang ger många positiva effekter på vår 
hälsa enligt mycket forskning. Hos oss i HSS 
försöker vi konstant arbeta mot att ideellt arbete 
ska vara av en sådan omfattning att det upplevs 
som en belastning utan att det istället upplevs som 
något positivt och roligt.

Som sagt hör av er så ska vi försöka stoppa in er 
någonstans i organisationen.

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap
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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 ...............0702-86 87 34
Vice ordförande Peter Thornström .......0730-87 54 61
Sekreterare Stig Langner ...................0734-37 23 75  
Kassör ...........................................................Vakant

Ledamot Lars Nikell ..........................0470-74 20 47
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Bengt Kjellsson ............0703-45 45 00

Medlemsansvarig
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvschef - 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
Hamnchef/Bryggmästare - Evedal
Hamnchef: Gunnar Eikman  ..........0705-58 33 48
Bryggm. Karl-Johan Klang ...............0470-647 44 
Bryggm. Peter Thornström ............0730-87 54 61
Bryggm. Göran Wikström ..............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg .........0739-73 11 25
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Håkan Helin ...................0707-41 19 21
Bitr. Mats Hytter ............................0727-00 60 71 
Bitr. Cai Wendel .............................0709-75 44 61
Stugfogde - Sjöborgen
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Mariusz ”Marre” Asplund ......0709-45 85 16
Bitr. Mathias Edberg ......................0736-42 40 74

Klubbmästare
Anneli Nyman ................................0703-95 14 44 
Bitr. Frida Hultqvist .......................0700-95 33 58
Sjöfartssektion
Sjöfartschef: Lars Nikell ................0727-42 43 50
Bitr. Lars Bernhäll ..........................0709-50 43 04 
Bitr. Thomas Krüger ......................0721-85 03 02 
Bitr. Ulf Johnsson...........................0705-23 77 91
Båtchef
Jan Torgnyson ................................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Ingmar Olsson ................................0706-50 32 24 
Bitr. Jan-Erik Jonsson ....................0709-39 10 97 
Bitr. 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
Red. UfH, Annika Hasselblad ........0706-28 48 93
UfH, Mikael Ekström .....................0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2017

Funktionärer
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 GOTT PÅ SJÖN
av Charlotta Rahm

Saffransbiscotti med  
apelsin och vit choklad

Att vara ute i båt på Helgasjön är att vara i ett mycket 
utsatt läge. Åtminstone om man ska tro maken, 
som varje vår bunkrar upp med ”nödproviant” 
för ett helt kompani. Nödprovianten är dock mer 
av höja-blodsockret-karaktär än något annat och 
består således inte av några konservburkar med 
ärtsoppa utan snarare av kexchoklad, Plopp, kex 
och dricka. Och inte att förglömma, burkar med 
kardemummaskorpor. När båtsäsongen är till ända 
består nödprovianten mest av godispapper och 
tomma kexpaket, förutom de ratade skorpburkarna 
som bara maken nallar ur.

Jag föredrar hembakade skorpor, biscotti, men det är ju 
jag det. Så här års passar de utmärkt att smaksätta 
med saffran, apelsin och vit choklad. Bakar man 
dem till sommaren är lime och vit choklad en 
höjdare, eller varför inte kardemumma och mörk 
choklad. Nötter är säkert en höjdare det med, men 
nötallergi sätter stopp för det i den här familjen.

Ingredienser
100 g smör
1 paket saffran (1/2 g)
1 1/2 dl strösocker
2 ägg
5 dl vetemjöl
1 tsk bakpulver
100 g hackad vit 
choklad
finrivet skal från  
¼ apelsin

Gör så här:
• Sätt ugnen på 175 grader.
• Smält smöret i en gryta.
• Tillsätt saffran.
• Häll ner i en bunke 

och låt svalna.
• Rör ner ägg och 

socker.
• Blanda mjöl och 

bakpulver och häll i 
bunken tillsammans 
med choklad och 
apelsinskal.

• Blanda till en deg 
och dela i fyra delar.

• Rulla ut längder och lägg på bakplåtspapper 
på en plåt, platta till längderna något.

• Grädda mitt i ugnen i ca 15 minuter. Ta ut 
plåten och sänk värmen till 100 grader.

• Skär längderna i sneda skivor i lagom 
tjocklek. Ställ skivorna på högkant och sätt 
in plåten i ugnen igen. Lämna ugnsluckan lite 
på glänt och låt skorporna grädda klart/torka i 
ugnen i ca 1 timme.

• Förvara i burk med tättslutande lock.
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2631 Birger Öhberg Ulriksbergspromenaden 12B 352 36 Växjö 070 551 98 26
2632 Jörgen Waldén Fasanvägen 1 352 50 Växjö 072 574 35 00
2633 Tobias Hall Frövägen 14 352 41 Växjö 070 932 58 22
2634 Johan Runesson Lilla Sandsbrovägen 1 352 49 Växjö 070 617 22 71

Återinträde i föreningen - Välkomna tillbaka!
1992 Ulf Sjösten Vallmästarevägen 115 352 61 Växjö 070 910 22 40
2419 Calle Sand Ellanda Planen 355 99 Gemla 070 671 10 20

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
2369, 2415, 2543, 2560, 2566, 2597, 2605

PÅMÖNSTRING
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Kallelse till HSS Årsmöte 2018
onsdagen den 24 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 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 senast 2017-12-24!!
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Vill Du hjälpa till på någon av de 
aktuella posterna eller i någon 

av våra andra sektioner?

Kontakta oss:
Magnus Holmberg mobil: 0725-89 14 50
e-post: magnus.holmberg@hss.se 

Anders Ivansson mobil: 0709-45 17 69
e-post: anders.ivansson@hss.se 

Håkan Stödberg mobil: 0706-49 14 50
e-post: hakan.stodberg@hss.se

Vi är mer än en bryggförening, 
vi är ett segelsällskap!

Valberedningen söker speciellt:
- Hamnchef
- Vaktchef
- Sjöfartssektionen 

Valberedningen vill ha kontakt med dig som vill 
vara med i vårt glada gäng och få en uppgift i 
föreningens verksamhet.

Det är många som hjälper till i mån av tid, men några 
måste ta ansvar och bestämma hur verksamheten 
skall drivas.

Vi är en demokratisk förening där alla funktionärer 
och styrelsen träffas en gång i månaden för beslut 
i olika frågor.

Som funktionär inbjuds du årligen till funktionärs-
festen med respektive, en trevlig kväll med mat 
och dryck.

Vi brukar börja året med en weekend där funktionärer 
och styrelse träffas och planerar årets verksamhet.

INFO VALBEREDNINGEN

Nu har du möjlighet att få vara med i HSS funktionärgrupp!

Det var faktiskt inte helt värdelöst på sjön i sommar! Vid St. Kupö, 2017-07-27

Foto: Annika Hasselblad
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Bergdag - hst 
sndagen den 1:a oktober

Foto: Anders Ivansson & Peter Thornström

Tack för en mycket trevlig Bergö-dag!
Vädrets makter var med oss i år. Snickarboden blev städad, 
taket rensades och kaminen rengjordes. Flytbryggan och 
badflotten tog vi också hand om på bästa sätt. Givetvis så 
hann vi med både kaffe, läsk, bulle och korv med bröd också, 
annars är det ju ingen riktig Bergö-dag!

Ö-fogdarna, 
Anders Ivansson, Marre Asplund  

och Mathias Edberg
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Makarna Thornströms nya projekt!
Peter och Gabrielle har startat upp ett nytt 
projekt i höst. De har en blogg för de som 
är intresserade.

http://storebrorenovering.blogspot.se/

Klicka på ”LÄS MER” under bilden på 
bloggen och se var vi är i arbetet.

HSS-medlemmarna, 
Peter och Gabrielle Thornström

Hallå där!! Se hit!!!  
Viktig information från varvet!!

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. 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.

Var och en har ansvar för att dennes varvsplats är  iordningställd, dvs. fri från skräp och dylikt. 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.

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

Varvscheferna

VARVET
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Segelssongen i bilder
Fotograf: Jan-Erik Jonsson

Torsdagscupen 4 - Vinnarbåten i täten

Torsdagscupen 3

Torsdagscupen 4 - Start. Samtliga sju båtar kom med på bild.

Torsdagscupen 4 - Målgång, med segraren Stig lite inklämd i mitten.

- Kanske ett alternativ?
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Torsdagscupen 5 - Arrangören precis efter målgång.

Torsdagscupen 7 - Målgång

Distanskappseglingen. Den blivande segraren, Ingmar.

Hela, härliga seglargänget på Sjöborgens veranda. Fotograf: Ingmar Olsson

Torsdagscupen 6 - Snacka om "gemensam start"

Torsdagscupen 10 - Batalj mellan Ulf och Magnus.

Distanskappseglingen. Lite olika ideér om val av "första sträcka".
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Hamnsektionen har just  
avslutat säsongen 2017,  

men det kommer ett nytt år. 

Just nu inför årsskiftet är ett bra tillfälle att tänka efter. 
Du som har avtal på en hamnplats, kommer du att 
utnyttja den 2018? Om inte så är det rätt tid att 
säga upp platsen NU, innan fakturor skapas för 
2018, innan vaktschemat upprättas osv. Om du 
bedömer att du i en framtid behöver hamnplats 
igen finns möjligheten att du registrerar dig på 
”förturslistan”. När du i framtiden åter behöver 
en hamnplats har du då förtursrätt, och behöver 
inte köa. Under åren du inte har hamnplats är du 
befriad från jobb med att hålla boj/kätting i skick, 
du slipper krångla med andrahandsuthyrning, och 
du har ingen vaktplikt. 
Om du vill använda eller har frågor om denna 
möjlighet mejlar du hamn@hss.se

Om du står i bryggkön och efterfrågar en bryggplats 
vill vi också påminna om möjligheterna till 
en andrahandsplats 2018. Du anmäler då till 
hamnsektionen med start vid nyår att du är 
intresserad. De som anmäler behov under januari 
deltar sedan i ett litet lotteri under februari där 
turordningen bestäms. Mer information om detta 
kommer till medlemmarna i bryggkön någon 

HAMNSEKTIONEN

av dagarna kring nyår. Håll koll på din epost då 
(glöm inte att kolla mappen ”Skräppost” ifall du 
använder en epostoperatör med den ”finessen”).

Jag ansvarar för hamnsektionen fram till årsmötet 
2018, därefter kommer någon annan att ta över 
denna syssla. Jag har nämligen avböjt omval. 

Epostadressen hamn@hss.se kommer att fortsätta 
fungera, men någon annan än jag kommer att 
hantera den.

Tack för i år och tack för mig!

Gunnar Eikman, hamnansvarig

Bryggmästare:
Karl-Johan Klang
Peter Thornstrom
Göran Wikström

Andreas Rosenberg

tackar också för säsongen 2017


