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Omslagsbild 
Vinnarbilden i Fototävlingen 2020!

En av båtlivets viktigaste saker, bada!  
Här har vi en kille som är redo för äventyr under vattenytan!  

Fotograf: Matina Rosenberg, 2020-08-07

Tack alla ni som tagit er tid att läsa igenom allt 
material och röstat efter ert eget tycke på vad 
ni anser vara rätt val. Ju fler vi är som röstar 
desto bättre för föreningens framtid. 

Inför framtiden vill jag nämna att en medlem har en röst, 
varken mer eller mindre. Är det något du önskar 
förändra eller något du vill ska fortsätta måste du 
som medlem delta i den demokratiska processen 
som vår förening står för. Alla medlemmar har rätt 
att skriva motioner och rösta på det du anser vara 
det bästa för föreningen. 

Att funktionärer gör jobbet innebär inte att du som 
medlem kan luta dig tillbaka och tro att allt löser 
sig med automatik. DU behövs både i praktiskt 
arbete och när det är dags att avlägga en röst på 
ett årsmöte. 

Nu väntar vi in våren och sommaren och hoppas på 
fina dagar på sjön och med gemenskap på våra 
anläggningar.

Med vänlig hälsning,  
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Då var det dags igen!
Hej alla medlemmar!
Då var det återigen dags att få skriva att våren 
närmar sig och vintern drar sig mot sitt slut, det 
är smått fantastiskt. Ja ja, jag vet att vi ska igenom 
februari och mars med allt vad det innebär men det 
struntar jag i. Kvällarna har redan blivit längre och 
det ljusnar tidigare på morgnarna så nog fasen har 
det vänt!

Vad händer i föreningen då? Nu kanske ni tror att det 
är stiltje och att alla bara ligger i ide och väntar på 
islossning och värme men ack så fel ni har. Styrelsen 
har haft en av sina aktivaste perioder på mycket 
länge under det sista halvåret med anledning av 
det digitala årsmötet, hamnen har börjat återställas 
efter muddringen och hamnsektionen jobbar för 
fullt med att få till en ny brygga som årsmötet 
beslutade om att fortgå med så här jäklar händer 
det grejer. Förhoppningen är att vi ska ha en ny 
brygga i vattnet redo att brukas till våren, några 
saker är det ännu som ska gå i lås men vi är positiva 
och jobbar på efter bästa förmåga. 

Så har då även vi som förening anpassat oss till 
gällande hälsoläge och genomfört föreningens 
första digitala årsmöte Styrelsen har gjort ett 
makalöst jobb med många och långa möten där vi 
tillsammans har försökt strukturera upp årsmötet 
och göra det tillgängligt för er medlemmar. Hur 
gick det då? Med facit i hand vill vi nog ändå påstå 
att det blev ett gott resultat, givetvis inte i paritet 
med ett fysiskt möte men ändå med ett bra resultat. 
All information har vi gjort tillgängligt via vår 
hemsida för alla att ta del av och även tycka till om. 
Omröstningen genomfördes digitalt som ni alla vet 
och uppslutningen var god, det var 51 medlemmar 
som avlade sin röst vilket kan jämföras med hur 
många som brukar delta på de fysiska mötena 
då det brukar vara ca 40–45 deltagare så ur det 
perspektivet får vi vara nöjda.
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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 Pernilla Bergström.....0705-97 71 21
Sekreterare Annika Hasselblad ............skicka mail  
Kassör Peter Thornström ..................0730-87 54 61

Ledamot Bengt Kjellsson ..................0702-20 49 52
1:a Suppleant Leyla Bekir ........................skicka mail
2:a Suppleant Claes Johansson ...........0709-84 51 51

Medlemsansvarig
Mikael Ekström ...................................skicka mail 
Ekonomistöd
Jennie Leonsson .............................0705-93 66 32
Varvet - Evedal
Varvschef: Leif Eriksson ................0763-40 93 94 
Bitr. Benny Lundberg .....................0706-62 60 95 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29
Bitr. Bengt Kjellsson ......................0702-20 49 52 
Bitr. Alili Izeir (˝Ari˝) ....................0738-28 15 95
Stugfogde - Varvsstugan
Bengt Kjellsson ..............................0702-20 49 52 
Hamnen - Bryggmästare - Evedal
Sammank. Peter Thornström  ......0730-87 54 61
Bryggm. Göran Wikström ..............0730-23 26 20
Bryggm. Andreas Rosenberg .........0739-73 11 25
Bryggm. Lars Elmlund ...................0705-52 14 40 
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
Tomas Pettersson ...........................0768-82 09 38 
Bitr. Geza Orgovanyi .....................0737-20 41 95 
Öfogde - Bergö
Anders Ivansson .............................0709-45 17 69 
Bitr. Henrik Löfqvist ......................0702-86 87 34 
Bitr. Magnus Holmberg .................0725-89 14 50

Klubbmästare
Sammank. Jörgen Bergström .........0708-14 55 02 
Bitr. ............................................................Vakant
Sjöfartssektion
Ansvarig: Lars Nikell .................0730-86 05 75
Bitr. Rikard Gustafsson ..............0733-80 89 98 
Bitr. Jesper Wulcan ....................0706-64 79 24
Båtchef
Jan Torgnyson ............................0705-56 37 87
Segelbåtssektion
Sammank. Ingmar Olsson ...........0706-50 32 24 
Bitr. Jan-Erik Jonsson ................0709-39 10 97 
Bitr. Torbjörn Herbertsson .........0706-22 10 20
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 ............0708-87 41 13 
Bitr. Peter Thornström ...................0730-87 54 61 
Bitr. Magnus Andergren .................0703-76 53 33
Utbildningssektion
Per Eckerström .............................0705-85 00 75 
Bengt Jönsson ................................0706-26 87 11
Informationskommitté - UfH och hemsida
Red. UfH, Annika Hasselblad ..........skicka mail
UfH, annonser, Mikael Ekström ......skicka mail 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström .........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2021

Funktionärer
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Vi erbjuder Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och 
Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr) till HSS medlemmar.

Det enda du som medlem behöver göra är att ange Helgasjöns Segelsällskap som 
båtklubb i samband med att du beställer kursen på vår hemsida:

https://navigationsskolan.se

Utbildningssektionen
Bengt Jönsson & Per Eckerström

NavigationsskolanN FÖR ETT KLOKARE BÅTLIV

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 se till er presenning och även andras flera 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. Här åsyftas 
färgburkar, penslar, lös inredning samt diverse ställningar och presenningar, m.m. Brädlappar 
kan tillfälligt hysas längst 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 fortsatt trevlig vinter och så håller vi tummarna för ännu en fantastisk kommande sommar.

Varvscheferna

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

KÖP NY BÅT TILL SOMMAREN!

Bella 640 DC 
– ny praktisk daycruiser 
med mängder av finsk 
skärgårds-charm

Linder Arkip 530BR 
– svensk välutrustad Bowrider i extra 
slitstarkt aluminium

Pioner Multi III
 – norsk arbetshäst med din alldeles egna, 
unika utformning

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
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Uppstartsmötet för  
segelsäsongen 2021 måste 

tyvärr ställas in under rådande 
omständigheter! 

Skota försiktigt,  
hälsar  Segelsektionen!

Arbetet med nytt låssystem är påbörjat 
och skall vara genomfört 
”coronasäkert” under våren.

Dörrlåsen på Sjöborgen och Varvet är 
utbytta till låskistor med det nya 
tag-systemet. Tillsvidare sitter 
den gamla nyckelcylindern i 
det nya låset. Det innebär att 
vår gamla nyckel fungerar som 
vanligt i dessa dörrar tills bytet 
är helt klart. Båda systemen 
fungerar alltså samtidigt.

Hänglåsen i ramp-bommarna bytes 
vid olika tillfällen så att någon 

av ramperna alltid är åtkomlig 
tills bytet är helt genomfört.

Infarten till varvet lämnas ”sommaröppet” 
efter att nyckelbytet påbörjats.

Bergö får nytt lås när båttransport kan 
ordnas för leverantören.

Kallelse till byte kommer 
via hemsidan hss.se och 
personligt mail.

Bengt Jönsson

INFO STYRELSEN

HSS byter låssystem 2021
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Guldkusten
Seglades för 49:e gången.
Terrs vandringspris.

1:a Lars Berglund
2:a Jan-Erik Jonsson
3:a —

Klubbmästerskap
David Cids vandringspris. 
Utdelas för 55:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Urban Thim
3:a Ingmar Olsson

Pegasus
Seglades för 16:e gången.
Pegasus på sockel, vandringspris. 

1:a Jan-Erik Jonsson
2:a Lars Berglund
3:a Roger Wallin

Augustinatten
Seglades för 36:e gången.
CI Scheutz vandringspris.

1:a Urban Thim
2:a Lars Berglund
3:a —

Distanskappsegling
Seglades för 55:e gången.
A-Betongs vandringspris.

1:a Lars Berglund
2:a Ulf Johnsson
3:a —

Torsdagscupen
Seglades för 20:e gången.

1:a Torbjörn Herbertsson
2:a Jan-Erik Jonsson
3:a Lars Berglund

Einars uppmuntran
Einar Swanströms vandringspris.
Tilldelas årets flitigaste seglare.
Utdelas för 19:e gången.

1:a Lars Berglund 15 av 15 seglingar

2020 års Kappseglingar
 

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

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2021 års seglingar.

SEGLINGSRESULTAT
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HAMNSEKTIONEN

Säsongen 2021 kommer att bjuda på en del nyheter 
varav följande kan nämnas.

1. Om allt klaffar kommer vi att ha en 
ny Lillbrygga med bommar, se separat 
information.

2. Muddringen vid Varvsbryggan har gett ett 
betydligt bättre djup för många platser.

3. Vi har ett nytt hamnkort i form av en special 
där man även ser alla bojar och vilken 
medlem som ligger vi respektive boj.

4. Vi har infört en rättvisare tariff för 
bryggavgiften. Nu kostar det 400 Kr per 
meter i bredd på bryggplatsen. Som vanligt 
bekostas akterförtöjning och bommar av 
bryggplatsinnehavaren.

5. Alla byggplatser finns redovisade i pärmar 
i Sjöborgen och i Varvsstugan så man lätt 
hittar sin granne. 

Utöver detta så planerar vi för att byta Jollebryggan 
till en som är lite stabilare.

Göran Wikström som är projektledare för den nya 
Lillbryggan och sammanfattar projektet enligt 
nedan:

Efter medlemsomröstningen avs. en ny Lillbrygga 
har Hamnsektion initierat arbetet med att ersätta 
dagens brygga och ambitionen är att ha en ny 
brygga på plats till båtsäsongen 2021. Den 
nya bryggan kommer att bli av typ träbrygga 
med betongpontoner (se bilden nedan), 
vinklad och något längre än dagens brygga. 
Bryggan är tänkt att förses med Y-bommar och 
genom förlängning kommer ytterligare ca 12 
bryggplatser att skapas vari ingår ett antal 3 m 
breda platser, dvs. platser bredare än vad som 
erbjuds vid Lillbryggan idag.

Kostnaden för den nya bryggan, exklusive 
Y-bommar, bekostas via HSS. Y-bommarna 
kommer, på precis samma sätt som vid 
Mittbryggan och Sjöborgsbryggan, att ägas och 
betalas av respektive bryggplatsinnehavare.
 
De tillkommande bryggplatserna kommer att 
annonseras ut och fördelas i enlighet med HSS 
kösystem.

HSS hamn 2021

Foto: Pontech



UfH 1:21  sid 9

Tidigt under våren 2021 kommer Hamnsektionen 
att följa upp åtgärderna efter genomförd 
kättingkontroll och även hjälpa till vid byte 
av kätting mm i mån av tid. Håll ett öga på 
hemsidan när aktuella datum annonseras ut. 
Ej åtgärdade underkända svajplatser kan 
inte användas under 2021.

Fördelningen av lediga bryggplatser kommer att 
ske enligt samma rutiner som 2020 dvs. platser 
annonseras ut på HSS hemsida och medlemmar 
ur HSS brygg- eller bojkö kan söka platser enligt 
de rutiner som gäller och som står i annonsen.

Bryggkön är i skrivande stund ca 160 medlemmar 
vilket är väldigt mycket. För att få kön att 
innehålla de som verkligen söker en plats har 
en engångsavgift på 500 Kr beslutats av HSS 
årsmöte. En separat faktura avs. denna avgift 
kommer att sändas ut inom kort och de som 
betalar denna avgift står kvar i kön med sitt 
tidigare anmälningsdatum, övriga stryks ur kön.

Lottningen av Hamnsektionens 2:a-handslotteri 
genomförs under februari och under januari 
har ett rekordstort antal medlemmar anmält sig, 
totalt 35 st. Lediga platser fördelas enligt lottad 
turordning med hänsyn till matchning mellan 
båt och plats. Information kommer att finnas på 
HSS hemsida.

Till sist vill vi hälsa Anna Telehagen med make 
Göran välkomna till Hamnsektionen.

Vi ses och njuter av att vara på Helgasjön.

HSS Hamnsektion
Peter Thornström, Andreas Rosenberg, Lars Elmlund,  

Göran Wikström, Anna & Göran Telehagen

HSS Hamn 2020. Foto: Marre Asplund

Ännu ett sätt att anväda  
HSS Hamn i Evedal

Foto: Annika Hasselblad, 1990-08-04
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Förtyligande av nya eller ändrade avgifter
Avgift brygg- och bojkö
Detta är en engångsavgift för att få stå i brygg- och/eller bojkö.

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. Tiden mellan ”Sjösättning och Torrsättning” definieras som från sjösättningen plus/minus 2 veckor 

till torrsättningen plus/minus 2 veckor.
4. Undantag kan beviljas för nedanstående skäl av HSS styrelse efter skriftlig motivation senast vid 

sjösättning. Beslutet kan endast undanröjas av HSS årsmöte: 
> Allvarlig sjukdom eller annat familjeskäl. 
> Avsaknad av båtplats i Helgasjön. 
> Pågående renovering. 
Med ”renovering” avses att man återställer ett föremål som förändrats (försämrats) genom 
åldring, till ett tekniskt skick som motsvarar nyskick. Eller att det görs i syfte att höja båtens 
funktionsduglighet eller värde.

5. 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 2021
Beslutade på årsmöte i januari 2021

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
Flytt av båt på vagn inom varvet med truck  100 kr per tillfälle
Brygg- och bojkö, engångsavgift ................  500 kr
Avgift nyckeltagg .........................................  200 kr
Verksamhetspant ........................................  300 kr
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Alla avgifter och förtydliganden i sin 
helhet finns att läsa på HSS hemsida under 
rubriken ”Om HSS” och sedan ”Avgifter”.

HSS styrelse

Lyft med fast kran
Avgiften för lyft är 200 kr och tas ut vid lyft av medlems båt upp till 5,5 ton. Vid lyft skall en av HSS 
utbildad och godkänd kranförare genomföra lyftet. Båtägaren ska se till att det finns personer som kan 
hjälpa till med lyftet. Lyftet skall protokollföras i ”Kran-/truckboken”. Lyftet sker på båtägarens egen 
risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på person eller egendom 
vid lyft. Lyftet betalas direkt via föreningens Swish-nummer.

Flytt av båt på vagn inom varvet med truck
Avgiften för flytt är 100 kr och tas ut vid flytt av medlems båt inom varvets område. Vid flytt av båt 
skall en av HSS utbildad och godkänd truckförare genomföra flytten. Båtägaren ska se till att det finns 
personer som kan hjälpa till med flytten. Flytten skall protokollföras i ”Kran-/truckboken”. Flytten sker 
på båtägarens egen risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på 
person eller egendom vid flytt med truck. Flytten betalas direkt via föreningens Swish-nummer.

Kutymen inom föreningen har varit att till den person som ombesörjt lyftet har en gåva om 100 kr som 
tack för hjälpen delats ut av den person som fått hjälp. Lämpligt är väl att samma överenskommelse ska 
gälla även för hjälp med flytt av ekipage med hjälp av trucken, den/de personer som hjälper till med detta 
bör erhålla samma gåva enskilt som tack för hjälpen. 

Nyckeltagg till HSS
Egen nyckeltagg till HSS anläggningar. Nyckel kan mot en avgift utkvitteras hos medlemsansvarig. 
Denna nyckeltagg passar till Sjöborgen, Bergö och sjösättningsramperna.

En nyckeltagg kan erhållas av en HSS-medlem mot en avgift på 200 Kr utan deposition.
Ett kontrakt upprättas där det tydligt framgår vilka regler som gäller och vad som händer när dessa regler 
bryts.

Rutin för byte från nycklar till nyckeltagg t.o.m. 2021-06-30
• Om någon vill lämna nyckel och inte heller ha en ny tagg återbetalas tidigare nyckeldeposition vid 

inlämning av nyckel under förutsättning att du är aktiv medlem, gäller till 2021-06-30.
• En nyckeltagg kan erhållas av en HSS-medlem mot en avgift på 200 Kr utan deposition.
• Ett kontrakt upprättas där det tydligt framgår vilka regler som gäller och vad som händer när dessa 

regler bryts.
• När en medlem lämnar HSS avregistreras nyckeltaggen ur systemet och någon återbetalning sker ej.
• Befintlig nyckel kan bytas mot en nyckeltagg och depositionen stryks.
• Vill medlem ha kvar gammal nyckel som kommer kunna användas till toaletter på Bergö förverkas 

tidigare deposition för nyckel som tillfaller föreningen och en kostnad på 200 kr betalas för nyckeltagg.
• Möjlighet att byta in sin nyckel mot nyckeltagg gäller till och med 2021-06-30 därefter anses panten 

förverkad.
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Sandsbro Servicehall är inte bara en bilverk-
stad utan erbjuder också service för din båt, ditt 
släp och båtmotor. I höst har vi också en ny 
medarbetare Jerker Palmér som har mång-
årig erfarenhet inom båtar och motorer. Vi 
byter olja, filter och mycket mer enligt dina 
önskemål - för stora och små båtar. Nu är det 
dax att vinterserva din motor så den är klar 
för nästa säsong. 

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

ImpellerbyteBälgbyte Volvo Penta sx

0470-653 33
Din båt & bilverkstad i Växjö

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2021"

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 2021.
• 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. 1-2022 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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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
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MEDLEMMARNAS MARKNAD

Maxi 77 till salu! Pris 8000 kr
•	 Årsmodell: troligtvis 1974.
•	 Storsegel och genua finns och har sina år 

på nacken. Dessa segel har vi använt oss 
av och funkar om man vill lära sig segla.

•	 Furlex
•	 Nya dynor 2017, marinblå.
•	 Ny tapetsering av tak och väggar 2016
•	 Målad invändig 2016
•	 Slipad och målad köl 2016

Bra båt för att lära sig segla.
Mycket båt för pengarna.

Det går att köpa till Tyresövaggan som båten 
idag står på.

Det finns också möjlighet att köpa till en 
Tohatsu motor 8 Hk 2016. Passar perfekt till 
båten.

Jonas Tuvner (Per Norlin Herredalen) HSS 2463
Telefonnummer: 073-0477611 (004791558876)
Mailadress: jonas.tuvner@bravida.se  
(persinersi@hotmail.com)

Vi hälsar 1 ny medlem hjärtligt välkommen i HSS!
 

10 medlemmar har utträtt ur sällskapet.

Vi är i skrivande stund 475 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING
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