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Omslagsbild 
Sommarkänsla en dag i maj 2020. Filip metar på flytbryggan på Bergö. 

Fotograf: Rickard Skarin, 2020-05-21

I Växjö har de sin bas i Helgasjön men har vad jag 
vet varit inblandade i flera aktiviteter i andra sjöar. 
För vår del som båtfarare är det fantastiskt att 
kunna kontakta dem när någon uppmärksammat 
en fara som flytande stockar eller annat som kan 
ställa till det för oss alla och några timmar senare 
har de ofta undersökt och åtgärdat problemet. När 
de är ute och övar håller de också koll på om saker 
slitit sig och driver runt. Men som sagt, allt de gör 
är ju inte gratis, så om du har möjlighet, se till att 
bli medlem.
Det jag nämner kanske inte låter så dramatiskt 
men då bör jag också nämna att de, vad jag förstår 
bistår polisen i bra mycket allvarligare frågor än 
att bärga stockar. Är du båtägare och rör dig ute på 
haven finns de även där för dig och dina nära, de 
verkar över hela Sverige. Jag hoppas också det inte 
undgått någon att de hjälpt till med internationellt 
arbete med sjöräddning i Medelhavet där liv stått 
på spel.

Så kära medlemmar i HSS, om du/ni har möjlighet, 
tveka inte att bli medlem. Det är såklart inte gratis 
men vetskapen om vad de gör för att bidra till vår 
säkerhet och trygghet är viktig, i alla fall för mig. 
Det är ingen organisation som drivs via statliga 
eller kommunala medel utan de är beroende av oss 
som kan bidra på alla sätt vi kan.

Med önskan om en skön sommar med härligt väder 
och utan missöden!

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist, Ordförande HSS

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
Livet på sjön

Nu det äntligen dags att på riktigt börja förbereda 
oss för årets båtsäsong, de första dagarna med 
vårvärme har börjat visa sig och isen har släppt på 
sjöarna. Som vanligt är det lika skönt varje år vid 
den här tiden efter vinterns mörker och kyla så vi 
får passa på att njuta ordentligt även om båttvätt 
och underhåll inte står högst på listan över saker 
man vill pyssla med just nu, helst vill vi nog att få 
båtarna i sjön och ut och njuta av sol och bad. 

Den här gången vill jag inför den här säsongen slå 
ett extra slag för våra ”grannar” på Evedal, 
Sjöräddningssällskapet. Tanken slog mig när 
jag häromdagen fick årets klistermärken att 
märka min båt med som en signal att jag stöttar 
deras verksamhet. Jag märker gärna min båt för 
att försöka uppmärksamma andra på vad det är 
för organisation och vad de faktiskt gör för vår 
säkerhet på sjön. Att vi som båtfarare på Helgasjön 
kan luta oss mot att de finns för räddning och 
sjösäkerhet för alla människor är något vi ska vara 
ödmjuka och väldigt glada för. Som många andra 
organisationer är de i behov av medlemmar och 
bidrag till sin verksamhet och att då som båtägare 
är det för min egen del självklart att stötta dem 
genom ett medlemskap.
Vetskapen om att de finns tillgängliga om jag 
någon gång får problem är något som ger en stor 
trygghet för mig och min familj när vi är på sjön. 
De finns och verkar över hela Sverige i både 
sjöar och hav och erbjuder hjälp och genomför 
räddningsaktioner var de än har möjlighet.

SSRS har uppvisning i Evedal,  
2008-08-30. Fotograf: Annika Hasselblad
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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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INFO STYRELSEN

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.

Bengt Jönsson

HSS byter låssystem 2021

Kallelse till byte 
kommer via 

hemsidan hss.se och 
personligt mail.

Bengt Jönsson & Mikael Ekström
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Gå med i Facebook-gruppen ”Fixa Bergö” 

om du känner för att hjälpa till på Bergö vid fler tillfällen än 
våra Fixardagar. Det är en sluten grupp, men den är sökbar. 

Ansök om att vara med.  
Ansökan godkänns av Ö-fogde Anders Ivansson.

BERGÖ FIXARDAGAR

Vår: Lördag 22:a maj 
Höst: Söndag 12:e sept.

Pantaktivitet!
OBS! Gemensam inbjudan för årets Bergö-dagar!

Mer information om vad som ska göras kommer på hemsidan.

Är vi många får vi mycket gjort!
Vi samlas kl. 09:00 på Varvsbryggan eller kl. 10:00 på Bergö.  

Korv och dricka fixar Ö-fogdarna.

Skicka gärna ett mail om deltagande! 
Mail: anders.ivansson@hss.se

Vi ses! Ö-fogdarna!

Foto: Marre Asplund
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Evedal lördag 8:e maj
Anmälan till sjösättningen kan göras via e-post eller telefon till varvschefen senast måndagen den 3:e maj. 
Meddela: båttyp, längd, bredd, vikt, namn och HSS-nummer när du anmäler dig.
Efteranmälningar mottages ej! E-post: leif.eriksson@hss.se, telefon: 0763-40 93 94

Kranavgiften är 600 kronor (medtag jämna pengar)

Kom i god tid till sjösättningen! Start kl. 08:00!
Ni som får tidig sjösättningstid bör vara på plats minst en timme i förväg. Vi börjar med båtarna som står 
närmast kajen.

Schema med ungefärliga tider kommer att anslås på varvets anslagstavla  
torsdagen den 6:e maj samt finnas tillgängligt på HSS hemsida http://www.hss.se 
Båtägarna kallas i grupper om 5–6 i timmen. Gruppen skall gemensamt ansvara för att bockar  
och vaggor placeras på anvisade platser.

Det är absolut förbjudet att köra in bilar på 
varvsområdet under sjösättningen.

Ett gott råd är att plocka bort vintertäckningen under fredagen. Då kan Du köra in bilen på  
varvsområdet. All vintertäckning måste givetvis under alla omständigheter vara borttagen före  
sjösättningen.

OBS!      Inför sjösättningen       OBS!
På grund av miljöbestämmelser för avfallshantering kommer det inte att finnas några  
kontainrar för  avfall på varvet. Var och en skall ta hand om sitt eget skräp, trasor, papper, färg-
burkar, oljerester, batterier och så vidare.
Transporteras lämpligast till Norremark.
Den som missköter sig vad det gäller detta avhyses enligt gällande ordningsföreskrifter för  
HSS varvsområde.

Hälsningar, 
Leif Eriksson, Benny Lundberg, Attila Magyari, Bengt Kjellsson & "Ari" Izeir 

Varvet - Evedal

SJÖSÄTTNING
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Vill du ha din vagn på varvet i sommar? 

Anmäl till varvschefen på mail eller telefon (ange alltid medlemsnummer!). 
De vagnar som förvaras på varvet sommartid skall märkas med HSS-nummer, 

förslagsvis på draget. 

Avgift för hela sommaren är 200 kronor.  
Sommarförvaring av vagn är gratis om du har haft vinterplats. 

E-post: leif.eriksson@hss.se, telefon: 0763-40 93 94

Varvscheferna

Pantberättigande aktiviteter:
Tisdag 18 maj Vårstädning Sjöborgen
Tisdag 18 maj Varvsstädning  
Lördag 22 maj Bergö öppnar för säsongen 
Söndag 12 sept. Bergö stänger för säsongen

Skall du bottenmåla i år?
Tänk på att det är onödigt och förbjudet att använda giftiga bottenfärger i sötvatten.

Reglerna har skärpts även för ostkusten. Biocider typ koppar är inte helt förbjudna men 
kopparinnehållet har begränsats och ett antal färger har stoppats för försäljning. Se: www.kemi.se

Står det på burken att färgen är godkänd av kemikalieinspektionen får den inte användas i 
insjövatten eftersom kemikalieinspektionen endast godkänner färger med en begränsad mängd 
gift för ett begränsat område.

Köper du en gammal båt skall du försöka kontrollera hur den bottenmålats  under åren.  Är båten 
äldre än från 1989 kan den vara målad med färg som innehåller TBT ett hormonstörande gift som 
är totalförbjudet i Europa sedan 1988. TBT måste antingen saneras eller övermålas med epoxi för 
att då tas omhand senare, alltså ingen bra lösning.

Om du säljer båten bör du kunna redovisa om båten har TBT-färg kvar eller inte.

Använd hårda bottenfärger typ epoxi eller tvåkomponets uretanlack så får du en lättvättad och 
miljövänlig båt.

Bengt Jönsson, Miljösamordnare SBF
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  Guldkusten
Datum:  Söndagen den 30 maj
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 09.00
Bana:  Start och målgång i Evedal. 
  Exakt bansträckning och max seglingstid  
  bestäms på rorsmansmötet.
Arrangör:  Ingmar Olsson, Stefan Skagwall

  Klubbmästerskap  
  segling 1, 2 & 3
Datum:  Tisdagen den 22 juni
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 16.30
Bana:  Kryss-/Länsbana på Evedalsviken.   
Arrangör:  Torbjörn Herbertsson

  Pegasus
Datum:  Söndagen den 15 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 10:00
Beskrivning: Pegasus seglas på en bana vars längd  
  beror på varje båts handikapp/SRS-tal.  
  Långsamma båtar seglar en kortare bana än  
  snabbare båtar.  
  Gemensam start och målgångslinje.  
  Först över mållinjen vinner. 
Bana:  Evedal – Hästhallarna – Evedal.
Arrangör:  Jan-Erik Jonsson, Ingmar Olsson
Anmälan:  senast torsdag den 12 augusti till  
  Jan-Erik Jonsson, tel: 070-939 10 97 eller  
  jan.erik.vaxjo@gmail.com

  Augustinatten
Datum:  Fredagen den 27 augusti
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 19:30
Bana:  Detaljerad bansträckning, samt max.tid  
  ges på rorsmansmötet. 
Utrustning: Lanternor är ett krav.
Arrangör:  Segelbåtssektionen
AFTER SAIL: Efter tävlingen träffas vi i Sjöborgen där  
  segelsektionen bjuder på enklare mat  
  och dryck.
Anmälan:  senast torsdag 26 augusti till  
  Jan-Erik Jonsson, tel: 070-939 10 97 eller  
  jan.erik.vaxjo@gmail.com

  Distanskappseglingen
Datum:  Söndagen den 12 september
Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 09:00
Bana:  START - MÅL i Evedal, däremellan segla  
  så långt som möjligt under 6 timmar på  
  givna sträckor.
Start:  Evedal, kl. 10:00
Målgång:  Evedal, kl. 16:00
Arrangör:  Ingmar Olsson, Jan-Erik Jonsson
Anmälan:  senast torsdag 9 september till  
  Jan-Erik Jonsson, tel: 070-939 10 97 eller  
  jan.erik.vaxjo@gmail.com 

Välkomna! Segelbåtsektionen
Handikappsystem vid alla seglingar enligt SRS/LYS.

Startavgift för alla kappseglingar (hela säsongen) = 150 kr

SEGLINGSPROGRAM
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Torsdagscupen 2021
Beskrivning: En seglingsserie omfattande totalt 10 seglingar. De 5 bästa placeringarna för varje  
 båt räknas i sammandraget. Vinnaren är den som har den sammanlagt bästa placeringen  
 i sammandraget. Inget start- och målfartyg används utan varje båt ansvarar själv för  
 tidtagning (glöm inte att ta med klocka).

Bana: Banan ligger i Evedalsviken. Där finns 5 olika bojar som används som rundnings- 
 märken. Banan väljs på rorsmansmötet inför varje segling. 
 Banan läggs, med hänsyn till aktuella vindförhållanden, så att det ska bli en omväxlande  
 segling på ca 1–1,5 timma.

Rorsmansmöte: Sjöborgen, Evedal, kl. 17:45

Start: Så snabbt som möjligt efter rorsmansmöte (ca 18:15–18:30).  
 Ha gärna båten startklar när  rorsmansmötet börjar. 
 Varannan torsdag sker starten med gemensam starttid och varannan  
 torsdag med individuell (differentierad) starttid baserat på din  
 båts SRS-tal.

Program
 Segling Datum Starttid Arrangör
 1 20 maj differentierad Torbjörn Herbertsson
 2 27 maj gemensam Ingmar Olsson
 3 3 juni differentierad Jan-Erik Jonsson
 4 10 juni gemensam Lars Berglund
 5 17 juni differentierad Roger Wallin
 6 12 augusti gemensam Ulf Johnsson
 7 19 augusti differentierad Håkan Stödberg
 8 26 augusti gemensam Stig Langner
 9 2 septmeber differentierad Urban Thim
 10 9 september gemensam Magnus Nilsson 
 Reservdag 1 to 1 juli
 Reservdag 2 to 16 september 
Reservdag 3 sö 19 september

Välkomna! Segelbåtsektionen

SEGLINGSPROGRAM
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Tisdagen den 18:e maj kl. 1800

Alla som haft sin båt för vinterförvaring på varvsområdet är skyldiga att deltaga.  
Tag med  kratta  och korg. Dessutom är det ju ett rätt trivsamt tillfälle att umgås  
med HSS:are och ett bra tillfälle att  göra nya bekantskaper med sjöns båtfolk.

Om någon har en lövblåsare så är det uppskattat om man tar med den.
Den som har giltigt förfall städar sin plats och området kring denna före den 18:e maj.

 
När städningen är avklarad vankas det något att äta och en dricka samt kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!

Välkomna! 

önskar varvscheferna

VARVSSTÄDNING

Håll koll på hemsidan efter mer 
information om klubbens träffar. 

Beroende på hur läget i samhället 
utvecklas kan förutsättningarna 

för genomförande av våra 
aktiviteter förändras.

Hälsningar, HSS styrelse
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Tisdagen den 18:e maj kl. 1800

När städningen är avklarad vankas det  
något att äta och en dricka samt  

kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!

Välkomna!  
önskar stugfogdarna  

i Sjöborgen

Städschema för Sjöborgen
I samband med vakthållningen i Evedal åligger det vakterna att enligt följande schema 

hjälpa till med städningen av Sjöborgen och tomten runt omkring.

Vid behov: vattna blommorna på verandan och i urnorna på bryggan.

Söndagar ..... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Måndagar .... Dammsuga 1:a våningen, torka golvet.
Tisdagar ....... Dammsuga 2:a våningen, torka golvet och trappan.
Onsdagar ..... Städa köket (torka golvet, rengöra spisen, bänkar ...)
Torsdagar .... Städa Varvsstugan (dammsuga, torka golvet, fylla på papper på toaletten ...)
Fredagar ...... Städa toaletten (torka golvet, fylla på papper ...)
Lördagar ...... Dammsuga 1:a våningen, sopa verandan och torka av borden där.

Tack på förhand! Tomas Pettersson & Geza Orgovanyi, Stugfogdar

SJÖBORGEN
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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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Vi erbjuder HSS medlemmar 
Förarintygskursen för 845 kr (ord pris 1295 kr) och 

Kustskepparintygskursen för 1695 kr (ord pris 1995 kr).

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

Sandsbro Servicehall är inte bara en bilverkstad 
utan erbjuder också service för din båt, ditt släp 
och båtmotor. Sedan förra hösten har vi också 
en ny medarbetare, Jeppa! Han hjälper gärna 
till och har en mångårig erfarenhet inom båtar 
och motorer. Vi byter olja, filter och mycket mer 
enligt dina önskemål - för stora och små båtar. 
Nu är det hög tid att tänka på service 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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HAMNSEKTIONEN

den befintliga Lillbryggan och de bojar 
som ligger längs denna. Fördelningen av 
bryggplatserna vid Sydbryggan pågår och 
inom kort kommer de tillkommande drygt 
15 bryggplatserna att annonseras ut. Den 
nya bryggan blir vinklad och utseendet 
framgår av ritningen nedan.

Planeringen för att byta ut dagens Lillbrygga mot 
en ny större och stabilare flytbrygga, kallad 
Sydbryggan, pågår för fullt. Leverantören 
Pontech planerar att påbörja installationen 
av den nya bryggan i vecka 16. Dessförinnan 
kommer Hamnsektionen, assisterad som vi 
hoppas av många medlemmar, att ta bort 

Sydbryggan, senaste nytt!

HSS Hamnsektion jobbar för dig, är vårt motto!
Peter Thornström, Andreas Rosenberg, Lars Elmlund,  

Göran Wikström & Anna Telehagen
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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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Till minne av HSS 259 
Bengt Jonsson 

 
Den 26 januari i år, seglade Bengt, 92 år, ut 
på en sista seglats på de riktigt stora haven.  
 
För Bengt var Helgasjön jordens medelpunkt. Allt började i Sandsbro 1956, där vännen och 
grannen Erik Davidson fick med Bengt att loda Helgasjöns vatten inför ritandet av HSS första 
sjökort.  
Ett par år senare köpte familjen sin första båt och Bengt gick själv med i Sällskapet och fick 
medlemsnummer 259. Båten var en liten motorsnipa som man fick veva igång. Den fick namnet 
Puttputten, för det var så den lät, tyckte barnen. Snart fick han upp ögonen för segling, däckade 
snipan och satte på en mast. Dessvärre var det ingen bra seglare, det kunde ta upp till en halv 
dag att segla från Sandsbro till Bergö. Så nästa båt måste bli en bättre seglare och en J10:a  med 
namnet Mylord köptes. Denna båttyp blev den vanligaste på Helgasjön, så det blev många 
segelregattor utanför både Evedal och Bergö.  
På 60-talet blev han både öfogde på Bergö och funktionär i tävlingskommittén.  

 
När HSS fått sitt varv utbyggt och utrustat med kran blev 
han dess varvschef, en syssla han behöll i över 30 år, länge 
med Frasse Carlsson som sin vice. 
 
I början av 70-talet var det dags för nästa båt, en Magnific 
Midget, som han byggde själv, från flytande plastdunkar, 
mahognyplank och plywood. Efter ett par tusen timmar var 
Belinda, som båten döptes till, klar. Fin som en möbel både 
in- och utvändigt.  
 

De flesta semester- och helgdagar tillbringades på 
Helgasjön. Så länge barnen var små tältades det minst 
en gång varje år i Advokatviken, Stockeviken, Skälsnäs 
eller på Ramsö. På Bergö sov man på loftet – lite mer 
familjärt i veckorna, medan det på helgerna var flera 
familjer som kamperade ihop på loftet, då båtarna på 
den tiden inte var så bra rustade för övernattning. 
 

I slutet av 80-talet, när pensionen närmade sig, blev 
Belinda lite för obekväm och han tog över yngste 
sonens Vega med namnet Rosella och flyttade den 
från Östersjön till Evedal. Med den seglade han en 
bra bit in på 2000-talet. 
 
1991 förärades Bengt titeln hedersledamot av 
Helgasjöns Segelsällskap. 
 

Text: Bo Jonsson HSS 795 
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Vi hade planerat fr en 
Aktivitetsdag med 

vattenlekar
Lrdagen den 14:e augusti

i Evedal

Kl. 1200, vid Sjborgen

men eftersom vi inte vet hur 
lget r i samhllet i augusti 
s kan vi inte garantera att 

denna aktivitet blir av.

Hll utkik p HSS hemsida 
efter mer information lngre 

fram i sommar!
Har du några frågor så kan du maila Annika via epost: 

annika.hasselblad@hss.se

Barn- & ungdomssektionen!

BARN & UNGDOM
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INFO STYRELSEN

Allmänna förhållningsregler för HSS medlemmar på Evedal

Eftersom vi hela tiden fyller på med nya medlemmar i vår förening kan det vara på sin plats att förtydliga 
några förhållningsregler för allas trivsel. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla dessa för att skapa 
ett enkelt och trevligt båtliv. Detta är förhållningsregler för allas trivsel, funktionärerna i vår förening är 
inga poliser och det är alla medlemmars ansvar att hjälpas åt och se till att dessa följs.

Sjösättningsrampen, Sjöborgen
Hit anländer du om du tar dig in via bommen vid ”bussrondellen” strax utanför Evedals värdshus. Till 
detta använder du din medlemstagg. Stäng bommen och lås efter dig!

Varvet och Varvsstugan
Här finns sjösättningsramp, toatömningsanläggning, medlemstoalett, tillgång till färskvatten. Hit 
kommer du med bil och trailer om du följer vägskyltar till varvet. På varvet och dess ytor är det ej tillåtet 
att förvara utrustning eller trailer utan att ha meddelat varvschefen. Det är ej heller tillåtet att förtöja 
båtar eller annan utrustning på kaj/bryggor.

Jollebryggan. Används till 
sjösättning och upptagning. 
Ingen förtöjning tillåten.

Sjösättningsramp med låst bom, 
använd medlemstagg.
Lås bommen när du är klar. 
Ingen förtöjning tillåten.

Innanför cirkeln är parkering absolut 
förbjudet. Lägg i din båt och kör 
iväg vagn och bil till kommunens 
anvisade parkeringar. HSS har inga 
parkeringsplatser att erbjuda. 
Båtar av alla storlekar sjösätts här och 
felparkerade fordon och vagnar ställer 
till onödiga problem. 

Här lägger du till för toatömning. 
Lasta i eller ur utrustning. 
Ingen långvarig förtöjning tillåten. 
Platsen används även till att lyfta ur 
och i båtar med kran. Kajen används av 
många och får inte användas till privat 
”smidig” förtöjning över natten.

Bild: Google Maps

Bild: Google Maps
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Sjöborgen
Föreningens klubblokal. Här finns toalett. Lokalen är även utrustad med ett ordentligt kök och en 
fantastisk veranda på baksidan ner mot sjön. Här använder du din medlemstagg. Som aktiv medlem får 
du använda Sjöborgen med sunt förnuft. Lokalen får inte användas för privata fester där du bjuder in 
stora sällskap. Lokalen går inte att boka, alla har tillträde och vi samsas om lokalen. Undantag görs för 
styrelse- och funktionärsmöte som hålls en gång/månad och som då har företräde till konferensrummet.

Om vi alla hjälps åt och respekterar dessa förhållningsregler  
så tror vi att det kommer underlätta för oss alla.

Mvh Styrelsen/HSS

Sjöborgen

Peket
En mindre förlängning av bryggan som är 
tänkt att användas för kortare förtöjning 
för såväl medlemmar som andra. Går 
mycket bra att använda om glassuget blir 
för stort eller vid andra kortare ärenden. 
Får inte användas till längre förtöjning 
eller övernattning, konstruktionen är 
inte gjord för de påfrestningar det kan 
innebära om det exempelvis börjar blåsa 
kraftigt.

Bild: Google Maps

Inför Sjösättningen!
Svenska båtunionen har ett utmärkt dokument om 

Egenkontroll av fritidsbåt 
som gäller för både motor- och segelbåtar. 

Det är sex sidor text med bra bilder och checklista.

Gå in på vår hemsida: hss.se/aktuell information, för att hitta länken.

Bengt Jönsson & Per Eckerström

UTBILDNING
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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

Båthälsningar,  
Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!

Vi hälsar våra 6 nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

8 medlemmar har utträtt ur sällskapet.

Vi är i skrivande stund 468 medlemmar i HSS!

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

SKA DU SÄLJA DIN BÅT? 
ELLER KÄNNER DU TILL NÅGON BÅT SOM SKA 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.

Sjöfartssektionen behöver er hjälp! Ser ni något konstigt, känner en sten som 
inte finns på sjökortet (vissa delar av sjön är inte mätt), prickar som står 
fel eller fyrar som inte lyser. Då vill vi gärna få reda på det. 

Vi kan inte åtgärda ett fel eller problem som vi inte vet om. Så om ni märker något, 
ta kontakt med Sjöfartssektionen så vi får reda på det. Och tänk inte att det 
har säkert någon annan redan gjort. En person tyckte att en fyr kunde vara 
släckt tills han träffade någon i sektionen......

Lars blev klar med mätningen av Öjaby-viken den 21/12 så nu ska bara 
djupkurvorna ritas och skickas in så de beräknas finnas på digitala sjökort 
hösten 2021. Planen är att vi ska ha hela sjön mätt till hösten 2021 och 
uppdaterat sjökort till 2022 både i tryck och digital form.

Tack på förhand för er hjälp! Sjöfartssektionen!
Lars Nikell, Rikard Gustafsson & Jesper Wulcan

SJÖFARTSSEKTIONEN
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Digitalt sjökort  
över Helgasjön

HSS säljer digitalt sk BSB-kort för användning i 
PC. Detta är ett bitmapskort i standardformat.

Kortet kostar 250 kr
Kontakta Lars Nikell för information  
om hur man beställer och betalar.  
E-post:  lars.nikell@hss.se

Förutom kortet får man själv skaffa programvara 
som exempelvis SeaClear  
(finns gratis på internet).

 
Sjökort för plotter säljs av  

båtaffärerna/Plotterförsäljarna  
(fn finns Navionics och Garmins sjökort)

Som HSS-medlem  
kan du annonsera gratis 

i UfH:s 

 
Skicka e-post till  

redaktören på:  
ufh@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

MEDLEMMARNAS MARKNAD

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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8 maj Sjösättning Sidan 6

18 maj Varvsstädning, PANTAKTIVITET Sidan 10 
  Vårstädning på Sjöborgen, PANTAKTIVITET Sidan 11 

20 maj Torsdagscupen börjar, segeltävling Sidan 9

22 maj Bergö öppnas, PANTAKTIVITET Sidan 5

30 maj Guldkusten, segeltävling Sidan 8

22 juni Klubbmästerskap i segling Sidan 8 

14 aug Ev. aktivitetsdag med vattenlekar för barn & ungdomar Sidan 17

15 aug Pegasus, segeltävling Sidan 8

27 aug Augustinatten, segeltävling Sidan 8

12 sept Bergö nattas för vintern, PANTAKTIVITET Sidan 5

12 sept Distanskappsegling, segeltävling Sidan 8 

2 okt Upptagning Mer info i nästa UfH

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

SJÖSÄTTNING

HSS KALENDARIUM
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