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Omslagsbild 
Äntligen blev det sommar i Växjö också. Sol och bad och båtar på rad.   

Fotograf: Annika Hasselblad, 2020-08-01

som förening upplever 
situationen och prata om 
hur vi tillsammans kan 
försöka utveckla och 
förbättra möjligheter 
för oss besökare på 
Evedal. Vi måste hela 
tiden beakta att Evedal 
är till för oss alla, men 
att vi givetvis har extra 
fokus på båtägares önskemål och behov. Inom 
föreningen samtalar vi redan om hur vi skulle 
kunna förbättra för oss båtägare och skapa mer 
utrymme för parkering av bil och trailer och vi får 
se vad som kommer ur det. 

Något vi är mycket glada för är tillströmningen av 
nya medlemmar samtidigt som det ger oss stora 
utmaningar att hitta lösningar för de önskemål som 
följer med det. För tillfället utreder vi möjligheter 
att kunna erbjuda fler bryggplatser, ännu är inget 
beslutat utan det är ännu i utredningsskedet så 
vi får se vilken väg det tar. Något många nya 
medlemmar nyttjar är möjligheten till sjösättning 
på våra ramper vilket i och för sig är trevligt men 
samtidigt ser vi att även detta skapar nya frågor 
som behöver diskuteras, jag återkommer till 
det längre fram i tidningen. Just sjösättning och 
användandet av våra ramper där vi använder vår 
medlemsnyckel står inför eventuella förändringar. 
Vi håller just nu på att utreda en uppdatering av 
vårt lås och nyckelsystem, hur och om det kommer 
påverka dig som medlem kommer vi informera om 
via vår hemsida. 

Som sagt, det händer en del i föreningen och då 
har jag inte ens tagit upp muddring av hamn, 
ungdomsaktivitet, klubbseglingar, hamnkontroll 
och säkert en del annat jag glömt. 
Med önskan om fortsatt härlig sensommar och fler 
härliga dagar på sjön.

Med vänlig hälsning,
Henrik Löfqvist
Ordförande HSS
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Det rör på sig på 

Evedal
Hej alla medlemmar!

Sommaren som blev börjar sakta men säkert dra 
sig tillbaka, kvällsfukt, nattkyla och lite mörkare 
kvällar smyger sig sakta på precis som det ska 
vara. Som vanligt hoppas vi ju givetvis inte att det 
ska gå alltför fort men det är som det är med den 
saken.

Även om sommaren inte varit den varmaste och 
soligaste vi upplevt har vi dock upplevt lite av 
samma utmaningar som brukar uppstå då det 
är varma och fina dagar på Evedal. Som vanligt 
uppstår det parkeringsproblem och trängsel lite 
här och var. Som vi kunnat läsa i andra medier har 
det i år delats ut parkeringsböter till felparkerade 
bilar vilket såklart är tråkigt för den drabbade 
individen men jag vill här passa på att klargöra 
vad som gäller för oss som förening och hur vi ser 
på problemet med parkeringsplatser. Till att börja 
med har vi som förening inget med de allmänna 
parkeringarna att göra! Vi har inte möjlighet att 
erbjuda fler parkeringar än de som finns och vi har 
absolut inget att göra med de böter som delas ut. 
Jag har som medlem sett att flera personer väljer att 
parkera sin båt och trailer på gräsytorna vid sidan 
om vägen som leder ner till sjösättningsrampen, 
detta är något du som individ gör på egen risk, 
gräsytorna är inte ämnade för parkering och tillhör 
inte området som föreningen arrenderar, om det 
delas ut böter på dessa ytor är det markägaren 
som ombesörjer det. Vi som förening erbjuder 
parkeringsplatser för badande gäster och övriga 
besökande på de ytor vi ska och som regleras i vårt 
avtal med kommunen. 

Med detta sagt är vi mycket medvetna om situationen 
och kommer under sensommaren träffa 
representanter för kommunen och prata om hur vi 
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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 .........0706-28 48 93  
Kassör Peter Thornström ..................0730-87 54 61

Ledamot Bengt Kjellsson ..................0702-20 49 52
1:a Suppleant Per Eckerström .............0705-85 00 75
2:a Suppleant Claes Johansson ...........0709-84 51 51

Medlemsansvarig
Carina Ström .......................................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. Per Eckerström .......................0705-85 00 75 
Bitr. Attila Magyari ........................0761-45 93 29
Bitr. Bengt Kjellsson ......................0702-20 49 52 
Bitr. Vilmer Bergström ...................0709-72 83 00 
Bitr. Alili Izer (˝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. Jonas Kroll ......................0705-76 31 93
Vaktchef/säkerhetssektion - Evedal
Vaktchef: Rickard Skarin ...............0702-70 71 30
Bitr. Håkan Helin ...........................0707-41 19 21 
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 Palm ..................0766-33 22 77 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02
Sjöfartssektion
Ansvarig: Lars Nikell .....................0727-42 43 50
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. Jörgen Palm ..................0766-33 22 77 
Bitr. Jörgen Bergström ...................0708-14 55 02 
Bitr. Magnus Andergren .................0703-76 53 33 
Barn/Ungdomssektion
Sammank. Annika Hasselblad .......0706-28 48 93 
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 ........0706-28 48 93
UfH, annonser, Mikael Ekström ....0705-66 76 41 
Webb, Peter Thornström ................0730-87 54 61 
Webb, Gabrielle Thornström ..........0708-87 41 13

HSS styrelse för 2020

Funktionärer
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Att vara medlem i HSS
När du anmälde dig som medlem i Helgasjöns 
Segelsällskap valde du att bli medlem i en förening 
som grundades 1946 och som genom många 
medlemmar och eldsjälars arbete har lagt grunden 
för det vi idag kan nyttja och ta del av och som 
många av er kanske ser som en självklarhet.
Det sjökort många av er använder är ett resultat av 
många timmars ideellt arbete under väldigt många 
år som pågår även idag.
Kajen ni lägger till vid på varvet, skötsel av 
Sjöborgen, bryggor och Bergö sköts av ideellt 
arbetande funktionärer. Hur många frivilliga timmar 
som lagts ner går inte att nog uppskatta och värdera, 
att vi då som medlemmar är aktsamma och värderar 
detta ser vi därför som en självklarhet. 

I takt med att nya medlemmar tillkommer förstår 
vi att det inte är lätt att förstå och veta vad som 
gäller för olika platser och vilka regler som gäller, 
därför kommer här ett tydligt förklarande kring 
detta. Följ det som gäller så blir det trevligare 
för alla. 

Sjösättningsramper, bommar och hamn

• Parkera inte så att du förhindrar sjösättning eller 
upptagning för andra.

• Följ hastighetsbegränsningar! I hamnen gäller  
3 knop, gäller alla, såväl skotrar som båtar.

• Kajen på varvet är till för förtöjning under en 
kortare tid. Om du har problem med din båt 
meddela i så fall varvets funktionärer som kan 
råda hur du ska göra. Längre förtöjning för 
bekvämlighet är helt uteslutet, kranen måste 
kunna användas med kort varsel och inget får 
blockera toatömningasanläggningen.

• Bommar du öppnar ska alltid stängas och låsas 
när du är klar.

• Nyckel till bommar får ej lånas ut till andra.
• Följ de uppmaningar du får från funktionärer 

gällande exempelvis förtöjningar.
• Peket längst ut på Sjöborgsbryggan får ej 

användas för förtöjning mer än kortare stunder. 
Att förtöja där i brist på bryggplats och 
bekvämlighet är helt uteslutet.

Bergö

• Alla är välkomna i mån av plats, ingen kan boka 
eller hävda sin rätt före någon annan.

•	 Allt du tar med till Bergö ska du ta hem, ingen 
vaktmästare finns som tar hand om ditt skräp.

• Hjälp till att hålla ordning, fråga någon om du 
är osäker på hur du ska göra. 

Låt oss slippa syner som detta på Bergö, hinkarna 
är till för aska och inget annat.

Sjöborgen

• Sjöborgen går inte att boka, alla har rätt att vistas 
och använda stugan i mån av plats, ingen har 
företräde före någon annan.

• Rökning förbjuden på verandan.
• Även här gäller att du tar hand om ditt skräp, 

soptunna finns på baksidan.
• Inga burkar och flaskor ska lämnas kvar

Hälsningar,  
Styrelsen i 
Helgasjöns 

Segelsällskap
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Sommaren 2020 
fler bilder från årets sommar på sidorna 17 och 19

En skön kväll på Bergö. 2020-07-17, Fotograf: Johan Hasselblad

Johan njuter av en stilla kväll på sjön, 
2020-07-18. Fotograf: Annika Hasselblad
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UPPTAGNING

Evedal lördag 3:e oktober
Anmälan till upptagningen kan göras via e-post eller telefon till varvschefen 
senast måndagen den 28:e september. 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!

OBS! Rutiner vid upptagning från kajen.
Var och en ansvarar för att vagn/vagga står på sedan tidigare erhållen varvsplats.

För att snabbt komma igång med upptagningen, kan de tre första båtarna på listan ligga vid kajen från 
kl. 17.00 dagen före upptagning. Ni som har upptagning från kl. 08.00 måste komma i god tid innan lyftet.

Håll högra sidan (röda prickarna) när du går in mot kajen och fyll på från höger, sett från sjön. Besättningen 
i båten före hjälper till att ta emot för smidig tilläggning. Om behov och möjlighet finns kan du tillfälligt 
lägga till längst ut på varvsbryggan i avvaktan på att kunna gå in till kajen.

Ungefärliga tider för lyft kommer att finnas på anslagstavlan på varvsboden och på hemsidan
www.hss.se senast torsdag den 1:a oktober.

Du som tar upp din båt själv måste vända dig till varvschefen för anvisning av plats, om inte båten 
omedelbart borttransporteras till annan plats. Kravet på platsanvisning gäller alltså för hela den del av 
Evedalsområdet som Segelsällskapet arrenderar. 

Båtar som läggs upp på varvet måste vara tydligt märkta med namn,  
telefonnummer och medlemsnummer! Detta gäller även master i mastskjulet! 

Märkningen ska finnas på vagga/vagn/mast och ska tåla väder och vind. Märkningen ska även finnas på 
vintertäckning och vara väl synlig åt det håll som pekar utåt mot körbanan, (får ej skymmas av eventuellt 
snötäcke). Omärkta master kommer att läggas på marken bakom mastskjulet.
(För ändamålet kan du använda dig av plastlock från t.ex. en syltburk. Vattenfast tuschpenna och buntband/
ståltråd erhålls från varvssektionen.)
Båtägare som inte varit aktiva senaste åren måste tillse sin utrustning på varvet vad gäller märkning, 
täckning och hållfasthet av vagn/vagga.

Klubbmedlemmar som hyst sin trailer tillfälligt på varvet i sommar måste avhysas senast fredag den 2:a oktober.

Hälsningar, 
Leif Eriksson, Benny Lundberg, Per Eckerström, Attila Magyari,  

Bengt Kjellsson, Vilmer Bergström & ”Ari” Izer 
Varvet - Evedal
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OBS!   OBS!   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, färgburkar, oljerester, batterier och så vidare...

Transporteras lämpligast till Norremark
Den som missköter sig vad det gäller detta avhyses enligt gällande 
ordningsföreskrifter för HSS varvsområde.

INFÖR UPPTAGNINGEN!
Ett nytt projekt drar igång efter upptagningen i höst. 
Vi ska gräva bort banken som rälsen låg på samt öka djupet på 
inre delen av Varvsbryggan. Därför kan inga båtar eller vagnar 
stå mellan Thor-skjulet och vattnet för där är det tänkt att 
massorna ska läggas för avvattning. Gäller inte första veckan 
efter torrsättningen. 
Varvets funktionärer visar var ni kan ställa era båtar. 

Under tiden detta arbetet pågår så hänvisas all sjösättning och 
upptagning till jollerampen.
 

Om ni som ligger på den inre delen av Varvsbryggan tänker 
ligga i senare än den ”officiella upptagningen” så kontakta 
hamnsektionen för att få en låneplats. 

Mvh, Rikard Gustafsson, projektledare
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Snart är det dax att ta upp båten. Den 3 okt är 
det gemensam upptagning för HSS i Evedal. 
Passa då på att rengöra din båt i  vår miljövän-
liga inomhushall. Kostnaden är 500:-/tim och 
då ingår rengörningsmedel. 
Vi finns på Lämmelvägen 4, Norremark i 
Växjö.

Tag kontakt med  Patrik Emanuelsson 
på tel. 070-55 68 038 eller 
Jörgen Palm tel. 070-63 32 277 så hjälper vi 
dig med tidsbokning och hur du ska göra.

Betalning sker på Swish 070-55 68 038

0470-653 33
Din båt & bilverkstad i Växjö

TVÄTTA DIN BÅT 
MILJÖVÄNLIGT 
I INOMHUSHALL

WEXIÖFÖRETAGET 
Lämmelvägen 4 Växjö Tel. 070-55 68 038

HAMNSEKTIONEN

HSS hamn i Evedal är fullbelagd avs. bryggplatser och 
det står ca 150 medlemmar i kö för en bryggplats. 
Det finns även en kö på ca 25 medlemmar till 
bojplatser men få söker utannonserade bojar. 

Information hur brygg- och bojplatser söks finns på 
HSS hemsida http://www.hss.se/Verksamhet/Hamn/
Q&A-Hamnen.aspx

Årets kättingkontroll är rapporterad till berörda 
men väldigt få har klarrapporterat att bristerna är 
åtgärdade. Alla brister skall vara åtgärdade för att 
bojen skall kunna tas i bruk 2021.

HSS Hamnsektion kommer att assistera men det är 
bojplatsinnehavarens ansvar att byta ej godkända 
delar av förtöjningen. Bevaka hemsidan för datum 
då assistans kan erhållas eller sänd mail till: 
hamn@hss.se 

Vi arbetar tillsammans med Hydrographica med att ta 
fram ett detaljerat ”Hamnkort” över Evedal som 
kan redigeras av HSS och delges alla som nyttjar 
HSS hamn.

Till sist. Se över era förtöjningar så ni klarar 
höstens vindar och vågor. Vi vill att alla båtar 
skall klara sig utan skador och vi har ett 
gemensamt ansvar att bryggorna inte skadas.

HSS Hamnsektion,  
Andreas, Lars, Peter,  

Göran & Jonas
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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

Funktionärsfest  
planeras i oktober med  

respektive på en restaurang i Växjö!
HSS bjuder på mat och något att dricka.

För den som önskar ligger sen lördagsnatten öppen för aktivitet.

Inbjudan kommer att skickas ut  
via mejl av Henrik när restaurangen är bokad.

Håll koll på din Inkorg!! 

Anmäl dig genom att svara på Henriks mejl.

Välkomna alla funktionärer, önskar styrelsen!

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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HSS gratulerar  
Peter Karlsson!

Text: Peter Thornström, foto: Eva Johannisson, 2020-07-14

Det är inte så ofta som HSS tar tag i att gratulera en medlem som fyller 70 år men 
i år var det dags. Peter Karlsson (1899) är en fin representant för HSS och livet på 
Helgasjön.

Den 14 juli fyllde Peter 70 år och sedan 2015 har han inte kunnat njuta av Helgasjön 
eller sin fina Storebro 34 som står på varvet. Peters syster Eva hade försiktigt undrat om 
det var möjligt att ordna en liten tur på Peters 70 års dag.

Undertecknad och Annika Hasselblad tyckte att detta var en utmärkt idé och det måste 
vi ordna, och så blev det.

Den 14 juli kom Eva och Gunnar Johannisson samt Peter Karlsson med sin dam ”Bim” 
och personlig assistent Ida Ivarsson som ställde upp för Peter på sin lediga dag.

Med gemensamma ansträngningar och vederbörliga skyddsåtgärder äntrade Peter 
Annikas och Görans båt tillsammans med ”Bim” och Ida. 

Peter till vänster i bild vid en sjösättning.
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”Bim”, Göran, Peter och Ida på plats för en tur på Helgasjön.

En klassisk Storebrobåt är en av Peters passioner. Gäller även hans namne.

Eva och Gunnar Johannisson åkte tillsammans med Sara Hasselblad i Peter och 
Gabrielles Solö Lyx II vilket innebar att Peter fick titta på en klassisk Storebrobåt under 
turen.
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I lagom tempo gick vi upp mot Bergö och efter en stund mötte vi några av HSS seglare 
(Ingmar Olsson och Stefan Skagvall) som hurrade och sjöng för jubilaren.

En sväng in mot bryggorna på Bergö som inte fått besök av Peter på ett tag.
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Här är vi på väg genom Musösund.

I Kronoberg låg Thor förtöjd och på Ryttmästargården var det gott om folk.
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Det kändes som att Peter verkligen uppskattade att åter få var en ”Helgasjöfarare” och 
vi ser fram emot att se honom på sin permobil på varvet framöver. 
Vi som var där hade en riktigt fin dag och att få uppvakta Peter Karlsson på hans 
födelsedag kändes väldigt bra.

Peter Thornström och Annika Hasselblad med flera.

Väl hemma i Evedal mötte Peters vänner upp och i solskenet njöt både jubilaren och 
alla som var där. Helgasjöns Segelsällskap uppvaktade med Saras fina fotobok och ett 
set av våra nya profilkläder.
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 GOTT PÅ SJÖN
av Annika Hasselblad

Allt-i-ett-rätter
Jag fick önskemål om rätter som man kan tillaga i sin 
båt om man bara har en kokplatta. Genast kom 
jag att tänka på en rätt jag gjorde när barnen 
var små. En praktisk och enkel rätt som man 
tillagar i en och samma gryta.
(Saxat ur ”Annas och Hugos barnmatsbok”).

Den som har gott minne kanske kommer ihåg 
att detta recept har varit med tidigare men hur 
många av er har kvar sin tidning från 2003? Så 
här kommer receptet i repris!

Skinka med dillstuvad potatis
Ca. 4 portioner

Ingredienser
2 hg rökt skinka i skivor
10–12 potatisar
1 dl grädde
2 msk hackad färsk dill
2 msk mjöl i kallt vatten till redning
 salt

Gör så här:
1. Skala och tärna potatisen och koka upp 

den i lagom mängd vatten.
2. Strimla skinka i mindre bitar och lägg den 

i potatiskastrullen tillsammans med gräd-
den och dillen. Låt det hela puttra ihop 
någon minut.

3. Red grytan med mjölet.
4. Smaka av med salt.

Servera gärna med en blandad grönsallad!

Kinamix
Ca. 2-3 portioner

Ingredienser
500 g Kinamix (från Findus)
1 burk Konserverad tonfisk
 Majonnäs som dressing

Gör så här:
1. Koka Kinamixen i saltat vatten. låt det 

sjuda i 5 minuter.
2. Häll av vattnet.
3. Häll av olja/vatten från tonfisken. 
4. Blanda i tonfisken i Kinamixen.
5. Ringla majonnäs ovanpå som dressing.

Vill man göra måltiden matigare så kan man 
alltid hacka i några hårdkokta ägg också.

Man kan egentligen blanda i vad man själv 
tycker är gott.

Smaklig måltid!

Har ni några enkla recept liggande 
som passar för båtlivet?

Maila in dem till redaktionen på  
mail: ufh@hss.se

Annika Hasselblad
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Pizzaleverans ute på sjön!!! Nice!!
2020-07-31, Fotograf: Annika Hasselblad

Tomas njuter av nåt gott att dricka i soffan!
2020-07-31, Fotograf: Annika Hasselblad

Flytande bar vid Hawaii. Diezel vaktar baren! 2020-08-01, Fotograf: Annika Hasselblad



UfH 3:20  sid 18

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Till salu!
Atlantic 480 Sport - Aldrig använd
Pris för båt och trailer: 79 000 kr

Säljes utan motor. 
Lämplig motor är 40-50 hk.

Trailer Respo V751, tiltbar vagga, 
750 kg, 80 km/h. Aldrig använd men 
registrerad och nyligen besiktigad.

På grund av tidsbrist har båt och trailer 
aldrig blivit använda sedan de inköptes.
Båt och trailer har stått magasinerat 
i torrt utrymme och säljes i befintligt 
skick.

Göran Wikström, HSS 2242, tel. 0730-23 26 20 eller  
Per-Anders Brattemo, tel. 0707-75 23 42

Motsvarande båt komplett med motor 
och motsvarande trailer syns på bilden 
nedan. 
Båten nedan finns i Växjö och kan ses 
och eventuellt också provköras efter 
överenskommelse.
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En magisk morgon i Evedal, 2020-08-13, Fotograf: Annika Hasselblad

En lång mask med båtar vid Hawaii, 2020-08-08, Fotograf: Annika Hasselblad
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Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2712 Faruk Zulic Jupitervägen 60 352 64 Växjö 073 556 63 91
2713 Robert Bergersäter Östregårdsgatan 10 352 34 Växjö 076 339 87 77
2714 Nenad Jovanovic Mörnersväg 52 C 352 38 Växjö 072 391 69 12
2715 Mats Nyström Fogdegatan 16 352 36 Växjö 070 922 98 22
2716 Kristian Callerholm Villtofta Gummagård 3 355 94 Växjö 070 225 86 13
2717 Bo Nilsson Grustagsgatan 12 352 41 Växjö 070 036 49 67
2718 Anna Johnsson Harsövägen 36 352 44 Växjö 070 218 83 89
2719 Peter Sandberg Insjö Tågagård 460 305 91 Halmstad 079 015 76 09
2720 Tobias Johansson Öjabyvägen 28 B 352 73 Växjö 073 066 68 62
2721 Jonas Lundgren Regementsgatan 6 352 36 Växjö 070 588 83 86
2722 Mikael Cederlöf Gustavsbergsvägen 4 352 43 Växjö 076 136 52 76
2723 Anders Castell Sjöanäs Horda 342 63 Moheda 072 324 00 58
2724 Nexhat Bojaj Sandviksvägen 34 D 252 41 Växjö 072 721 52 79
2725 Tord Magnusson Kornettvägen 14 352 45 Växjö 073 033 45 60
2726 Ulf Carlsson Gamla Norrvägen 120 352 43 Växjö 070 510 91 10
2727 Sophia Hatblom Bergundavägen 15 352 35 Växjö 070 262 35 00
2728 Emma Asp Gemakvägen 12 352 61 Växjö 073 079 07 97
2729 Mikael Stewen Minnesotavägen 25 352 49 Växjö 070 385 07 41
2730 Alen Kazazic Apotekare Reinholdsväg 350 53 Växjö 070 791 79 86
2731 Mats Åberg Hönstorp Marielund 1 342 52 Växjö 073 364 10 40
2732 Edin Huskic Nebulosavägen 1 352 64 Växjö 073 342 52 81
2733 Tobias Karlsson Startvägen 2 352 51 Växjö 070 693 62 75
2734 Carl Dahlström Kalendervägen 21 352 60 Växjö 076 328 20 59
2735 Karl Langner Sjötorpavägen 40 352 71 Växjö 070 530 50 69
2736 Linus Johansson Källebergsvägen 28 352 44 Växjö 076 764 77 88
2737 Mats Karlsson Nyborg 355 96 Kalvsvik 070 976 30 57
2738 Leyla Bekir Johan Petersväg 16 352 64 Växjö 073 637 23 30
2739 Peter Maneas Södra Järnvägsgatan 35 352 34 Växjö 072 743 82 70
2740 Magnus Karlsson Orrvägen 27 352 42 Växjö 070 543 95 71
2741 Johan Holmberg Rundqvists 32 352 20 Växjö 070 964 15 17
2742 Oskar Holmberg Vikaholmsallén 49, 1001 352 20 Växjö 072 351 21 02
2743 Fredrik Stewenhag Bastorp 2 342 65 Torpsbruk 073 987 76 48
2744 Malin Matson Storgatan 18 352 31 Växjö 072 351 21 20
2745 Elias Larsson Seglarevägen 51 352 55 Växjö 070 223 77 02
2746 Christoffer Lundstedt Veckovägen 19 352 61 Växjö 072 338 19 97
2747 Jörgen Moding Segerstadsvägen 9 A 352 65 Växjö 073 153 63 34
2748 Charlotta Helin Saturnusvägen 95 352 64 Växjö 070 249 70 77
2749 Fredrik Barrdahl Friskhetsvägen 31 352 63 Växjö 070 276 75 71
2750 Daniel Holst Ringtrastvägen 30 352 42 Växjö 070 651 77 88
2751 Johan Thunholm Källarevägen 22 352 62 Växjö 073 252 02 87
2752 Stefan Carlsson Bäckgatan 12 352 31 Växjö 070 350 83 55
2753 Mikael Johansson Hollstorp Herrgård 355 91 Växjö 070 767 35 17

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

VÅRRUSTA 

DIN BÅT I VÅR

Seasea-butik!

HÖSTRUSTA DIN BÅT SJÄLV!VINTERFÖRVARING 
MED FULLSERVICE Vi har allt för att vårda och vinterrusta din båt 

efter en skön sommar så att den är redo för
nästa säsong i ännu bättre skick.

Vi hjälper dig med upptagning, transport och trygg 
vinterförvaring. Vi utför även service och underhåll.

Nu även med inbyte!

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2754 Johan Thörn Hovsgatan 10 A Lgh 1202 352 33 Växjö 076 117 65 84
2755 Peter Sundqvist Strålagård Bramstorp 355 98 Ingelstad 070 962 57 97
2756 Anders Claesson Sävsjövägen 20 576 94 Stockaryd 070 265 41 72
2757 Kristin Ljungqvist Olsbergsvägen 28 352 63 Växjö 073 345 61 76
2758 Ardian Zeneli Jupitervägen 100 352 64 Växjö 072 314 26 02
2759 Hampus Johansson Plogvägen 105 352 53 Växjö 076 894 99 99
2760 Olle Hultqvist Lugnets väg 65 352 63 Växjö 070 243 61 98
2761 Elin Samuelsson Vasavägen 53 352 61 Växjö 073 542 34 90
2762 Emil Jonsson Furutåvägen 43 B  
  c/o Aleksandra Glisic 352 54 Växjö 076 843 74 99
2763 Henric Fridlund Värendsgatan 53 352 35 Växjö 070 438 61 58
2764 Patrik Emanuelsson Risinge skola lgh 1002 355 75 Åryd 070 556 80 38
2765 Jonas Sandberg Mistelås Prästgård 1 331 77 Rydaholm 076 187 42 39
2766 Philip Salo Bokelundsvägen 23 H 352 48 Växjö 072 205 37 99
2767 Peter Björkdal Åsvägen 3 574 72 Landsbro 070 841 44 16

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:
1461, 1715, 1793, 1804, 1843, 1884, 1924, 2009, 2021, 2049, 2059,  
2089, 2110, 2240, 2419, 2452, 2475, 2517, 2527, 2534, 2573, 2584,  

2607, 2621, 2624, 2645, 2658, 2659, 2660, 2676, 2687, 2693



UfH 3:20  sid 22

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, 0705-66 76 41 

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 

Märkena kan beställas av Medlemsansvarig  
Carina Ström 
e-post: carina.strom@hss.se

HSS-märken Sjökort över
Helgasjön

Medlemspris: 150 kr eller 350 kr 
säljes av Medlemsansvarig 

Carina Ström 
e-post: carina.strom@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Utlysande av  
Årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap 
 

Onsdagen den 20 januari 2021 
kl. 19.00

Plats, program, kallelse och dagordning  

kommer i nästa nummer av UfH; 4-2020!

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade  
till styrelsen senast den 15 november!

Dessutom är det:
**  Fika - kaffe/te med smörgås.  **

 

Välkomna - Styrelsen

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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3 okt Upptagning Sidan 6

 okt Funktionärsfest Sidan 9

20 jan Årsmöte Sidan 23

UPPTAGNING

HSS KALENDARIUM
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Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2020"
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 2020.
• 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.

Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får 
pryda framsidan av UfH nr. 1-2021 och får också ett pris från 

Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Båthälsningar,  
Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!


