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Omslagsbild 
En vacker solnedgång i Svärteviken. 

Fotograf: Annika Hasselblad, 2022-06-25

Vill även passa på att nämna det mycket roliga tillskott 
till vårt funktionärsarbete som presenterade sig på 
vårt senaste möte. Några medlemmar har pratat 
sig samman och erbjöd sina tankar, idéer och 
arbetsinsats för att tillsammans kunna utveckla 
vår hamn och undersöka möjligheten till att skapa 
möjligheter till fler båtplatser i hamnen. Vår kö till 
båtplatser är lång och hamnfunktionärerna arbetar 
hårt med att försöka tillgodose tilldelning av platser 
som är tillgängliga. Att då medlemmar självmant 
kommer med sådana här initiativ gör att en härlig 
värme sprider sig i bröstkorgen. Tillsammans kan 
vi skapa ännu bättre förutsättningar och göra det 
möjligt för fler att få tillgång till vår gemenskap. 

Avslutningsvis vill jag säga att det är med en god 
känsla vi börjar avrunda året. Nytt sjökort på gång 
och en utvecklingsgrupp som anslutit sig till vår 
funktionärsgrupp. Som vanligt skulle jag vilja 
lyfta ännu fler goda exempel på allt som sker och 
händer men med risk för att tappa ert intresse är 
det bäst att avrunda nu. 

Påminnelse, vi drar oss mot årsmötet, hör av 
er till någon i funktionärsgrupperna att du vill 
hjälpa till nästa år så ska vi se var du kan få 
plats. Se till att dra ditt strå till stacken, det vi 
har tillsammans och delar skapar inte sig självt. 
Kan exempelvis sjöfartssektionen lägga ner ett 
väldigt stort antal timmar på sjömätning kan 
du också ställa upp med några ideella timmar 
för föreningens bästa. 

Med vänlig hälsning, Henrik Löfqvist
Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP
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Så var sommaren slut....
än en gång. När den här tidningen dyker ner i din 
brevlåda är med största säkerhet riksdagsvalet 
avgjort och med det följer säkerligen en del 
förändringar, eller kanske inte, vem vet. I 
skrivande stund pågår valkampanjerna för fullt och 
utfrågningar och intervjuer avlöser varandra på tv. 
Och glöm för all del inte alla kampanjskyltar som 
pryder vår vackra stad med alla möjliga budskap 
om bättre tider. Partierna lockar på våra röster med 
diverse olika utspel och löften, vad det blir av det 
får framtiden utvisa. Det blir säkert något bra i 
slutänden, mycket annat kan vi inte önska. 

I vår förening tuffar det mesta på i vanlig ordning och 
sommaren har varit trevlig på alla sätt med härliga 
temperaturer i både luft och vatten. Jag hoppas 
verkligen inte det låga vattenståndet ställt till det 
för någon och att ni inte har hittat några nya stenar 
i sjön. Just det här med att hitta stenar i sjön för 
mig därmed in på en av Helgasjöns adelsmärken, 
vårt sjökort. Det nuvarande kommer att uppdateras 
under nästa år med nytryck baserat på färska 
mätdata som vår sjöfartssektion sammanställt 
med Lars Nikell i spetsen. Att samla mätdata från 
sjön är något som är tidskrävande, framför allt när 
vatten som inte varit uppmätta tidigare ska finnas 
med i det nya sjökortet. Att våra funktionärer tar 
sig an det här arbetet för hela Helgasjön är något 
vi medlemmar ska vara både glada och framför 
allt tacksamma för. För egen del har jag alltid ett 
sjökort med mig i båten trots att jag har plotter att 
tillgå. Jag uppskattar fortfarande att sitta lugna 
stunder på sjön och begrunda och titta litegrann 
beroende på var jag är i sjön, jag upplever det som 
rogivande, jag vet inte varför men så är det. 

När detta skrivs håller den sista mätdatan på att 
sammanställas för att skickas vidare till slutlig 
bearbetning under vintern för att sedan kunna 
tryckas under vårvintern. Förhoppningen är att 
det ska finnas tillgängligt för oss alla till nästa 
båtsäsong.
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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

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

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

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

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

HSS styrelse för 2022

Funktionärer
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Rapport från Smålands 
båtförbunds årsmöte 2022
Framtiden för våra båtklubbar och medlemmar!

Havs- och vattenmyndigheten har aktiverat ett åtgärdsprogram för 
havsmiljön 2022–2027. (Gäller även insjöar).

Några punkter berör oss som båtägare:
Det handlar om en minskad spridning av farliga ämnen från fritidsbåtar.
Framför allt TBT, den giftiga bottenfärgen som förbjöds redan 1998 
där spridningen alltjämt fortsätter.

Uppmärksamhet kommer även att ägnas åt spridning från sekundära 
ytor som varvsytor och botten runt bryggor m.m.

Vår hantering av avfall. Regelverk finns redan, men kommer att 
följas upp mera aktivt via kommunerna.

Även spridning av främmande arter via påväxt på båtbottnar kommer 
att uppmärksammas.

Förbud eller aktiv utfasning av tvåtaktsmotorer med förgasare 
skall aktiveras via Transportstyrelsen. Cirka 30 procent av bränsle 
och oljor går oförbrända rakt ut i vattnet.
Ett krav på rening av avgaser vid nyförsäljning av båtar utreds. 

Premiering av Alkylatbensin utreds.

Bengt Jönsson
Miljöombud Sbf
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HSS Valberedning 2022
Vid HSS senaste årsmöte lyckades vi inte få fram en valberedning och vi valde 
att arbeta vidare med detta under året.

Jag tog på mig att hitta ett förslag till en lösning och den ser ut som följer:

• HSS Styrelse utser en kontaktperson som åtager sig uppdraget att kontakta 
alla funktionärer m.fl. om fortsatt engagemang, förmedlar förslag till nya 
funktionärer och ledamöter, kontakta föreslagna personer samt dokumentera 
m.m., dvs. ett administrativt stöd.

• Samma person kontaktar några av HSS aktiva sektioner och ber dem utse 
en person till HSS Valberedning 2022. Logiken bakom detta är att de aktiva 
sektionerna vet nog bäst vad HSS behöver avs. funktionärer och ledamöter 
framöver.

• HSS valberedning 2022 skulle därmed endast behöva träffas ca 2 ggr för 
att få fram sitt förslag. Arbetsgången blir att nomineringar kommer från 
medlemmar, sektioner och styrelsen. Dessa nomineringar förmedlas av det 
administrativa stödet till valberedningen som lägger förslag till årsmötet 
som beslutar.

Jag har åtagit mig att vara detta administrativa stöd och kontaktar härmed 
följande sektioner för att få fram personer som kan hjälpa till: Varvssektionen, 
Hamnsektionen, Segelbåtssektionen, Bergö och Vakt. Denna metod att få 
fram en valberedning borde vara bättre än att krysta fram några namn sist på 
ett årsmöte vilket vi misslyckades med senast.

Tacksamt om ni inom nämnda sektioner diskuterar detta och hör av Er senast 
den  15 september till undertecknad. Jag ordnar lokal, fika m.m. till kommande 
möten.

Peter Thornström, kontaktperson för styrelsen

INFO STYRELSEN
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UPPTAGNING

Evedal lördag 1:a oktober
Gemensam upptagning med start kl. 09:00
OBS!!! I år har vi INTE en mobil kran för upptagningen!

Varvets funktionärer kommer istället att finnas på plats för att hjälpa de 
medlemmar som inte kan ta upp med egen vagn.

Kranlyft i fast kran och truckhjälp bjuder HSS på under denna dagen.

Vi bjuder på fika!
Frågor skickas till varvet@hss.se

Du som tar upp din båt själv måste vända dig till varvsansvariga 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 30:e september.

Hälsningar, 
Attila Magyari, Benny Lundberg, Jörgen Palm & Ulf Sjösten 

Varvet - Evedal
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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! Mercury båtmotorer

 - effekt och pålitlighet 

till bästa pris!
Pioner - arkepelag

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.

Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

Vi är i skrivande stund 476 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING
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Vi tar hand om din motor inför hösten och vintern.
Ring och boka en tid hos oss. 0470-52 44 00.
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HAMNSEKTIONEN

Säsongen 2022 börjar lida mot sitt slut och vi inom 
Hamnsektionen vill tacka alla för en fin säsong.

Alla platser är uthyrda och det har inte varit några 
incidenter som krävt åtgärder. Vattenståndet är 
nu väldigt lågt vilket gör att de inre platserna på 
Varvsbryggan har problem men det är svårt för 
oss att göra något åt detta. Flytbryggorna klarar 
sig bättre då de har en landgång. Bryggkön ökar 
och är nu upp i över 110 betalade medlemmar 
vilket är oroande.

Inför 2023 skall vi datera upp hamnens 
utvecklingsplan och vi har några medlemmar 
som kommer med nya fina idéer. Vi har ett möte 
under september och återkommer om detta.

Beträffande de rusande elpriserna så ser vi över 
förbrukningen och de som har sin strömkabel 
ansluten längre tider kommer att få ett brev där 
vi ber dem betala in kostnaden för överskjutande 

förbrukning från ”temporär laddning av 
batterier”. Det blir en frivillig åtgärd och det 
fungerade fint 2021.

Hanteringen av hamnens bojar har hamnat på 
efterkälken och vi jobbar för att komma ikapp 
med byten, ersättningar mm. Kättingkontrollen 
2021 ersätta av en ny 2023 och hamnkortet 
kommer endast att innehålla bojpositioner 
medan innehavarna redovisas separat på en 
lista.

Till sist gläds vi åt att HSS nu har en brygga vid 
varvets ramp samt att vi numera har en liten 
arbetsbåt i hamnen.

HSS Hamnsektion,  
Andreas Rosenberg, Lars Elmlund,  

Peter Thornström, Göran Wikström och  
Anna Telehagen

Foto: Peter Thornström
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Ny brygga vid varvet
Foto: Peter Thornström, 2022-07-12

Arbetet är i full gång med den nya bryggan vid rampen på varvet.

Här är delar av det glada gäng som har fixat den nya bryggan.
Mer bilder kommer i nästa nummer av UfH.
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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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Torsdagscupen 6
Foto: Roger Wallin, 2022-08-11

Nu är kvällens tävling igång!

Men, hallå! Du seglar åt fel håll!



UfH 3:22  sid 14

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 A1: 150 kr 

säljes av Medlemsansvarig 
Mikael Ekström 

e-post: medlem@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

Sandsbro Servicehall är inte bara en bil-
verkstad utan erbjuder också service för 
din båt, ditt släp och båtmotor. Nu närmar 
sig hösten och det är dags att tänka på 
upptagning för konservering och service 
av din båtmotor. 

Boka en tid hos oss.

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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Utlysande av  
Årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap 
 

Torsdagen den 19 januari 2023 
kl. 19.00

Plats, program, kallelse och dagordning  

kommer i nästa nummer av UfH; 4-2022!

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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HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

1 okt Upptagning Sidan 6

19 jan Årsmöte Sidan 15 UPPTAGNING

HSS KALENDARIUM

Tr
yc

k:
 T

M
G

 T
ab

er
gs

 A
B

Fototävling
"Min bästa båtlivsbild från Helgasjön 2022"
Ta med dig kameran ut på sjön i sommar och ta många fina bilder.  

Skicka in dina bästa bilder till HSS fototävling senast den 15:e december.

• Bilden ska vara från båtsäsongen 2022.
• Max 4 bilder per medlem.
• Bilden ska ha anknytning till båtlivet i Helgasjön 

med angränsande farvatten.
• Vänd gärna kameran till stående bild,  

så passar de bättre på tidningens framsida.
• Skriv namn och HSS-nummer när du skickar in 

dina bilder.
Vi gör ett collage av några av bilderna. Den bild som vinner får pryda framsidan av 

UfH nr. 1-2023 och får också ett pris från Informationssektionen.

Maila in ditt bidrag till 
Informationssektionen!

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Båthälsningar,  
Annika, Gabrielle, Mikael & Peter!


