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Omslagsbild 
En vacker solnedgång i Örviken. 

Fotograf: Anna Ericsson, augusti 2020

NU ÄR DET DIN TUR! Utan funktionärer ingen förening. 

•	 Är det jobbigt - Nej
•	 Behöver jag jobba jämt - Nej
•	 Behöver jag sälja något - Nej
•	 Behöver jag gå på möten - Ja, men om du inte 

har möjlighet att närvara kan någon annan i din 
grupp säkert vara med.

•	 Tar	det	mycket	tid	-	Nej,	inte	om	flera	hjälps	åt.
•	 Behöver jag kunna mycket om föreningen - 

Nej
•	 Måste du vara erfaren och gammal medlem för 

att vara med i funktionärsgruppen - Nej

Så kära medlemmar jag vill skicka med er vetskapen att det är 
många personer som verkat under många år före 
oss och fortfarande verkar inom föreningen så för 
att visa dem och föreningen den respekt de förtjänar 
så ställ upp och hjälp till i någon form på det sätt 
du kan och har möjlighet till. Anmäl ditt intresse 
till valberedningen, sitt inte och vänta och tro att 
någon annan gör jobbet. Vill vi fortsätta att ha de 
anläggningar vi har och den möjlighet till båtliv 
som föreningen kan erbjuda krävs det en insats 
från er medlemmar.

Med vänlig och uppfordrande hälsning om 
behovet av ert engagemang

Henrik Löfqvist
Ordförande HSS
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Välkomna in i 

funktionärsgruppen
Hej alla medlemmar!
Jag hoppas sommaren har varit härlig och att ni 
kunnat njuta av allt det som Helgasjön har att 
erbjuda.	Vädret	har	varit	fint	och	vattentemperaturen	
härlig. 

Nu när vi är på väg in i hösten är det som vanligt 
dags att börja förbereda bokslut och analys av 
säsongen. Längre fram i tidningen kommer ni att 
läsa en önskan och ett upprop från valberedningen 
om att föreningen behöver funktionärer och jag 
vill därför ta upp det även i den här texten. Jag har 
själv meddelat valberedningen att jag ställer min 
plats som ordförande till förfogande och inte ställer 
upp för omval vid årsmötet. Så gör även en del 
andra funktionärer vilket ställer krav på er övriga 
medlemmar att kliva fram och ta ett arbetspass för 
föreningen. 

Själv har jag varit aktiv inom föreningen i en hel del år och 
känner att jag gjort vad jag kunnat för att försöka 
utveckla och hålla föreningen igång. Vi som 
förening	 är	 i	 dagsläget	 en	 väldigt	 fin	 och	 anrik	
verksamhet	 med	 fina	 anläggningar	 och	 en	 god	
ekonomi. Struktur och organisation känns stabil 
och	fungerar	på	ett	bra	sätt,	givetvis	finns	det	saker	
att utveckla och förbättra men på det stora hela är 
det god ordning och reda. 
Att jag väljer att ställa min plats till förfogande 
kanske någon undrar vad det beror på? Det är inte 
så svårt egentligen, jag har gjort mitt skift och nu 
är det dags för nästa person/er att sätta sin prägel 
på vår förening. I mitt tycke mår en organisation 
som bäst när det sker en viss rotation av personer 
som verkar inom den. Genom att några lämnar och 
nya kommer in skapas det en optimal grogrund 
för utveckling. Jag är väldigt stolt att få ha varit 
med att förvalta det så många andra skapat under 
många år och samtidigt fått möjlighet att utveckla 
olika delar.
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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  ...............................................Vakant
Sekreterare Annika Hasselblad ............skicka mail  
Kassör Peter Thornström ..................0730-87 54 61

Ledamot  ........................................................Vakant
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
Varvsansv. Attila Magyari ..............0761-45 93 29 
Varvsansv. Benny Lundberg ..........0706-62 60 95 
Bitr. ............................................................Vakant
Bitr. ............................................................Vakant 
Bitr. ............................................................Vakant
Stugfogde - Varvsstugan
Benny Lundberg .............................0706-62 60 95 
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
Vakt-/säkerhetssektion - Evedal
Vaktansv. 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
Båtansvarig
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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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

Funktionärsfest  
lördag 23 oktober med  

respektive på en restaurang i Växjö kl. 18:30
HSS bjuder på mat och något att dricka. För den som önskar ligger 

sen lördagsnatten öppen för aktivitet.

Anmälan om deltagande görs  
till Henrik Löfqvist via mail.  

E-post: henrik.lofqvist@hss.se 

Anmälan SENAST söndagen den 17:e oktober!
 

Välkomna alla funktionärer, önskar styrelsen!

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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INFO VALBEREDNINGEN

HSS kallar på dig! 

Ja du, ingen annan än just du, en sån där 
trevlig person som brinner för båtlivet! Som 
har många bra idéer och som gärna är med 
och förädlar vår förening under trivsamma 
former. 

Nu söker vi kandidater till styrelsen samt  
fler funktionärer till 2022.  
Så tveka inte, hör av dig till oss i 
valberedningen. 
valberedning@hss.se 

Våra sektioner hittar du på www.HSS.se under fliken 
verksamhet. 

2022
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Evedal lördag 2:a oktober
Anmälan till upptagningen kan göras via e-post till varvssektionen senast måndagen den 27:e september.  
Efteranmälningar mottages ej! E-post: varvet@hss.se

Kranavgiften är 800 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 30:e september.

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 1:a oktober.

Hälsningar, 
Attila Magyari & Benny Lundberg 

Varvet - Evedal

UPPTAGNING
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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.

HAMNSEKTIONEN

HSS Hamn i Evedal består nu av bryggorna 
Varvsbryggan (56 platser), Mittbryggan 
(56 platser), Jollebryggan (7 platser), 
Sjöborgsbryggan (40 platser) samt Sydbryggan 
(42 platser). Utöver detta 32–35 svajplatser. 
Totalt 236 båtplatser. Hamnen är därmed nära 
det tak som vårt arrendeavtal medger.

Hamnens utvecklingsplan kommer att 
uppdateras inför årsmötet och inför detta 
arbete vill vi gärna få in synpunkter och 
förslag via mail till  
hamn@hss.se

Kättingkontroll är genomförd i sommar och har ni 
inte fått protokollet från kontrollen så kontakta 
oss via mail hamn@hss.se. Ev. anmärkningar 
skall vara åtgärdade innan svajplatsen tas i 
bruk 2022.

Vi har en viss eftersläpning avs regleringen 
av kostnaden för förtöjningsutrustning 
vid Varvsbryggan och Svajplatser men 
återkommer om detta under hösten.  
Vi kommer även att se över läget avs. 
båtplatsavtal	under	hösten	så	det	finns	
dokumenterat vilka båtar som ligger var. 
Mest för allas säkerhet och trivsel men även 
för att få ordning och reda. Alla med båtplats i 
Evedal får vårt hamnkort som uppdateras inför 
säsongen 2022.

Vi vidmakthåller en ”To Do”-lista över mindre 
åtgärder i hamnen och har ni förslag så sänd ett 
mail till hamn@hss.se

HSS Hamnsektion,  
Andreas Rosenberg, Lars Elmlund,  

Peter Thornström, Göran Wikström och  
Anna Telehagen

Vi hälsar våra 29 nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

11 medlemmar har utträtt ur sällskapet.

Vi är i skrivande stund 494 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING
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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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Ordningsregler för  
Helgasjöns Segelsällskap

Antagna av HSS styrelse, juli 2021

Bakgrund
Helgasjöns Segelsällskap (HSS) har ordningsregler inom olika områden men inga publicerade 
allmänna regler i enlighet med HSS stadgar. Vidare finns sedan länge inarbetade rutiner och 
regler som inte är dokumenterade på ett bra sätt.

Med anledning av HSS utveckling de senaste åren och båtlivets expansion i samhället har 
HSS styrelse fastställt ett antal övergripande ordningsregler som gäller för medlemskap i HSS.

Om medlem efter upprepade förseelser och två tillsägelser inte förändrar sitt bruk av 
anläggningar, eller på annat sätt bryter mot HSS regler, riskerar medlem att uteslutas ur 
föreningen (enligt föreningens stadgar 3:6, Medlems uteslutning).

1. Den första tillsägelsen är muntlig och ska framföras så att medlemmen förstår innebörden 
av samtalet. Tillsägelsen ska föregås av en utredning av styrelsen och meddelas av en av 
dess medlemmar snarast.

2. Den andra tillsägelsen är skriftlig och författas, efter utredning, av HSS styrelse. Tillsägelsen 
skickas då via mail, alternativt post i de fall e-postadress inte finns tillgänglig. En kopia av 
styrelsens utredning bifogas alltid tillsägelsen. Vid eventuellt fortsatta överträdelser kommer 
medlemmen föreslås bli utesluten ur föreningen, vid nästkommande årsmöte. 

Struktur
HSS har följande dokument som tillsammans utgör HSS ordningsregler:

• Övergripande ordningsregler för medlemmar i HSS (detta dokument). 

• Allmänna förhållningsregler för HSS medlemmar i Evedal (bilaga 1). 

• Avtalsvillkor och ordningsregler kopplat till båtplatsavtal i HSS Hamn Evedal (bilaga 2). 

• Avtalsvillkor och ordningsregler kopplat till HSS Varv Evedal (dokument saknas). 

• Ordningsregler vid besök på HSS klubbholme Bergö (bilaga 4). 

• Nyckelkontrakt som reglerar användandet av HSS nyckeltagg (bilaga 3).

INFO STYRELSEN
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Övergripande ordningsregler för medlemmar i HSS
Allmänt
Helgasjöns Segelsällskap är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att tillvarata 
medlemmarnas intresse för att bedriva båt och friluftsliv i olika former samt vara en mötesplats 
för alla båtintresserade.

Syftet med HSS ordningsregler är att skapa en trivsam och säker miljö för båtliv och föreningens 
verksamhet. Det är alla medlemmars skyldighet att själv informera sig om gällande regler via 
HSS hemsida i enlighet med HSS stadgar.

Det är ett gemensamt ansvar för HSS medlemmar att följa upp att detta regelverk följs och 
att HSS resurser endast används av HSS medlemmar. För att underlätta detta skall alltid en 
aktuell matrikel finnas i Sjöborgen, Varvsstugan och på Bergö.

Det är viktigt för HSS utveckling att medlemmar behandlar varandra på ett bra sätt och 
har respekt för varandras personligheter. HSS ordningsregler skall följas och bygger vår 
gemensamma säkerhet och trivsel.

All utrustning som används vid nyttjande av HSS resurser skall vara märkt med HSS 
medlemsnummer. Detta avser båtar och trailer. HSS medlemsnummer ska vara väl synligt. 
Märkutrustning skall tillhandahållas av HSS.

HSS Hamn Evedal
Utöver de regler som är kopplade till båtplatsavtal (se bilaga 2) gäller följande avseende HSS 
Hamn Evedal.

• Båtar som framförs inom av HSS arrenderat hamnområde får inte ha en hastighet 
överskridande 3 knop eller dra upp svall som stör förtöjda båtar. 

• Mycket stor försiktighet skall iakttagas avseende badande gäster, passerande kanoter och 
andra oskyddade personer som befinner sig i området. 

• Endast medlemmar med båtplatsavtal kan förtöja i HSS Hamn och då på den plats som 
avtalet anger.  
o Undantaget är peket på Sjöborgsbryggan samt Varvskajen där regler enligt nedan 
gäller för alla som har båt i Helgasjön och tillhör båtklubb kopplad till Helgasjörådet. 

• Bryggorna i HSS Hamn Evedal är avsedda för förtöjning av medlemmarnas båtar och 
deras umgänge. Privata bryggfester får inte störa övriga bryggplatsinnehavare och 
normala umgängesregler och städning gäller. 

• Båtplatsinnehavare skall sjösätta och förtöja sin båt senast den 1 juli aktuellt år. Om inte 
detta sker skall platsen anmälas till HSS Hamnsektion för uthyrning i 2:a hand. 

• Peket är tilläggsplats för lastning och lossning av materiel samt ombordstigning.  
Det är förbjudet att lägga till med större båtar då peket inte klarar större belastning och det 
är förbjudet att förtöja längre än 60 minuter.  
Kontaktpersoner: HSS Hamn, se www.hss.se och beslutat av HSS Styrelse. 

• Varvskajen är en service- och arbetskaj för sjösättning, torrsättning, toalettömning 
och andra tillfälliga åtgärder på medlemmarnas båtar. Toalettömningen disponeras av 
medlemmar i Helgasjörådets båtklubbar. Det är inte tillåtet att lämna båten förtöjd vid 
varvskajen utan uppsikt eller tillsyn och råder det osäkerhet skall HSS Hamnsektion eller 
Varvssektion kontaktas. Uppsatt informationsskylt gäller.
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HSS Varv Evedal
Utöver de regler som är kopplade till varvsplatsavtal (finns ej i dag) gäller följande avseende 
HSS Varv Evedal.

• HSS Varv Evedal regleras formellt genom det arrendeavtal som tecknas med Växjö 
Kommun som är markägare. I detta avtal regleras att det är allmän parkering på en 
markerad yta mellan den 15 maj och 15 september under kommunens ansvar. Övriga 
varvsytor disponeras endast av HSS medlemmar. 

• HSS Varv är primärt avsett för medlemmarnas båtar och tillhörande utrustning. Parkering 
av medlemmars bilar kan ske mellan sjösättning och torrsättning i mån av plats och att det 
inte hindrar arbete med båtar. Parkerade bilar skall ha HSS medlemsnummer väl synligt. 

• Varvsytorna utmed varvskajen och framför sjösättningsrampen får inte nyttjas för 
parkering då det hindrar avsedd funktion. Lastning och urlastning m.m. är tillåten men det 
är inte tillåtet att lämna bil eller båt utan tillstånd från HSS Varvs- eller Hamnsektion.

HSS Varvsstuga Evedal
• HSS Varvsstuga Evedal är avsedd för HSS medlemmar med familj. Användandet av 

stugan är avsedd att vara av enklare karaktär såsom fikapaus, dusch eller toalettbesök 
och paus vid arbete på varvet, exempelvis vid båtrenovering. Stugan får och skall ej 
användas till privata fester eller andra sammankomster med vänner och bekanta. 
HSS anläggning disponeras av medlemmar med familjer. 

• Stugan får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner 
sig ovälkomna, att nyttja stugans kök och toalettresurser. Med detta menas att större 
sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende eller 
nedskräpning. 

• Rökning är förbjuden i stugan och på verandan. 

• I stugan uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt 
besök och ta med sig det avfall som uppstår. 

• Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt 
uppsatt instruktion. 

• Dörren till Varvsstugan skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess 
omedelbara närhet.
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HSS Klubbhus Sjöborgen
• HSS Klubbhus Sjöborgen är avsedd för HSS medlemmar med familj och nära vänner i 

mindre sällskap om 4–5 personer. 

• Huset får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner sig 
ovälkomna, att nyttja husets veranda, kök, rum och toalettresurser. Med detta menas att 
större sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende 
eller nedskräpning. 

• Sjöborgen är inte bokningsbar och alla ges tillträde och används i samförstånd mellan 
medlemmar och dess familjer.  
 

o Undantaget är de möten som HSS genomför i konferensrum eller på veranda. 

• I huset uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt 
besök och ta med sig det avfall som uppstår. 

• Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt 
uppsatt instruktion. 

• Dörren till Sjöborgen skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess 
omedelbara närhet.

HSS Klubbholme Bergö
HSS Klubbholme Bergö är avsedd för HSS medlemmar med familj och nära vänner i mindre 
sällskap om 4–5 personer.

• Klubbholmen får inte användas på sådant sätt att HSS medlemmar inte kan, eller känner 
sig ovälkomna, att nyttja stugans kök och toalettresurser. Med detta menas att större 
sällskap blockerar, rökning på förbjudna områden samt allmänt störande beteende eller 
nedskräpning. 

• Hundar får ej gå lösa på ön. 

• I stugan uppsatta ordningsregler gäller och det är nyttjarens ansvar att städa efter sitt 
besök och ta med sig det avfall som uppstår. Inget avfall lämnas kvar på ön, det är varje 
individs skyldighet att ta med sig tillbaka det de tog med sig dit. 

• Behov av reparation av skador eller andra åtgärder skall anmälas till stugfogden enligt 
uppsatt instruktion. 

• Dörren till stugan skall vara låst då besökande medlem inte är i stugan eller dess 
omedelbara närhet.
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Under 2021 har Hamnsektionen drivit ett projekt som gick ut 
på att ersätta den gamla Lillbryggan med en ny 
bomförsedd brygga för mindre och medelstora 
båtar. Vår gamla Lillbrygga var mest uppskattad 
av	våra	fågelvänner	som	nu	får	hitta	en	annan	fin	
plats i Evedal.

Innan det konkreta arbetet med att få en ny brygga 
på plats var det en hel del som måste lösas.
•	 Ta	fram	en	specifikation	och	begära	in	anbud.
•	 Förhandla fram ett nytt arrendeavtal för Evedal 

som underlag för låneansökan.
•	 Erhålla bygglov från kommunen och tillstånd 

för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.
•	 Lösa	 finansieringsfrågan	 genom	 ett	 lån	 i	

Handelsbanken.
•	 Välja bryggtyp och leverantör som i det här 

fallet blev Pontech.

I månadsskiftet januari/februari 2021 var allt klart 
och vi kunde lägga en beställning till Pontech på 
en brygga med bommar.

Utformningen styrdes av vårt arrenderade område 
samt den sten som alltid ställt till med problem. 
Nu ligger stenen i en yttre vinkel och stör inte de 
förtöjda båtarna.

Sydbryggan blev en fin del av 
HSS Hamn i Evedal

HSS beställde en totalentreprenad men vårt 
uppdrag var att ta bort den gamla Lillbryggan samt 
alla bojar och sänken. Detta genomfördes som en 
pantaktivitet där alla på Lillbryggan kallats och vi 
fick	hejda	anmälningarna	att	hjälpa	till.

Bojar och sänken lyftes upp och placerades på 
varvet, Lillbryggan demonterades och några 
sektioner blev en ny Jollebrygga, några sektioner 
skänktes till en bryggförening i Toftasjön och två 
sektioner sparades för framtida användning vid 
varvsrampen.

Text: Peter Thornström, Fotografer: Peter Thornström, Göran Wikström, Rikard Gustafsson
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Vi var nu redo för Pontechs leverans och det 
anlände två stora lastbilar med bryggsektioner 
samt	 monteringspersonal	 och	 en	 egen	 bojflotte.	
Pontech hade en totalentreprenad men vi hjälpte 
naturligtvis till med HSS resurser vilket dom 
kompenserade	oss	för	med	en	fin	strömbildare	så	
bryggan inte skadas vid islossningen.

Pontechs folk jobbade effektivt och snart var 
bryggan på plats med sänken och hälften av 
bommarna. Dessvärre var de resterande bommarna 
restnoterade av Pontechs underleverantör och det 
inleddes ett intensivt arbete att få fram bommarna 
så snabbt som möjligt då vi planerat att få bryggan 
på plats till sjösättningen 2021.

Platserna på bryggan fördelades genom att de 
som hade plats på Lillbryggan erbjöds en plats 
och de resterande platserna fördelades enligt våra 
rutiner ur bryggkön. Villkoren var samma som på 
de övriga bryggorna, bryggplatsen kostar 400 Kr 
löpmetern och bryggplatsinnehavaren köper och 
äger den inre bommen. Vi kunde nu erbjuda platser 
till de som fått sina bommar monterade.

Pontech kontrakterade Amels Bygg för 
monteringsarbetet av de resterande bommarna som 
anlände i rimlig tid och vi kunde nu inviga vår nya 
brygga som döpts till Sydbryggan. Lillbryggan 
finns	därmed	inte	mer	och	dess	skylt	överlämnades	
till Göran Wikström varit projektledare.
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Det som nu återstod var att få fram el till de 
monterade stolparna och det löste Jan-Erik Jonsson 
på att förnämligt sätt och nu var Sydbryggan klar 
för	 i	 år.	Till	 nästa	 år	 skall	 vi	 se	 till	 att	 det	 finns	
vatten tillgängligt på bryggan.

HSS	Hamn	har	nu	ytterligare	en	fin	brygga	med	
bommar	 och	 42	 HSS	 medlemmar	 har	 nu	 en	 fin	
bryggplats. Dessutom har vi två gästplatser på 
bryggans nock så båtar som besöker Evedal kan 
förtöja lite längre tid än vad som är möjlig på 
Sjöborgsbryggans peke.

HSS Hamnsektion tackar projektledaren Göran 
Wikström och alla som hjälpt till med att få 
Sydbryggan på plats.
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Rälsen på varvet i Evedal  
är nu ett minne blott!

Fotografer: Urban Ahlm, Annika Hasselblad

Före Efter
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Några kanske undrar varför rälsen togs bort på varvet. 
Anledningen är för att underlätta och möjliggöra 
bättre arbetsmiljö för de som jobbar med Thors 
vårrustning och andra arbeten som måste göras på 
land. 

Båthuset på Evedalsvarvet kommer att isoleras, 
det kommer sättas portar och ett par värmepumpar, 
så att vi kommer att kunna hålla minimum 10 
plusgrader i båthuset.

Detta möjliggör att underhållet av Thor kan skötas 
under de värsta månaderna utan att hamna i för 
stor tidsnöd inför sjösättningen i början av maj.

Det kommer även innebära att Thor, som skall 
förvaras för framtiden (museiföremål) kommer 
att må bättre och inte drabbas av för stora 
väderförändringar.

Som en del i detta arbetet har Kulturparken Småland, ägare av 
Thor, beställt en ny båtvagn som kommer gå på 
hjul och inte räls. Den är i skrivande stund färdig 
och väntar på transport från Göteborg till Växjö så 
att den är på plats när Thor ska tas upp ur sjön för 
i år.

Det innebär även att rälsen och sliprarna som går 
från båthuset behövde plockas bort och ersättas 
med packat grus/stenkross för en hård yta.
Detta arbete är klart, asfalt har hällts i spåren inne 
i huset för att få en jämn yta även där.

Snart påbörjas arbetet på utsidan av båthuset. 
Målning, sätta upp stuprör och hängrännor. 
Därefter påbörjas arbetet invändigt.
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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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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

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Till salu!
4-hjulig båtvagn

30 km/tim. Inställbar till olika båtar.
Står på varvet i Evedal. Rödmålad med skylt ”Bengt Jönsson 070 626 87 11” 

Täckmaterialet intill vagnen ingår.

Pris för allt: 1000 kr
Bengt Jönsson, HSS 250, tel. 070-626 87 11
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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

NU HAR VI BYTT HÄNGLÅSEN!
Nu har äntligen de nya hänglåsen till bommarna levererats och 

fredagen den 27 augusti 2021 bytte vi de gamla låsen ut mot nya. 
Samma dag byttes låskolvarna ut i samtliga dörrlås.

Detta innebär att de gamla nycklarna inte längre  
går att använda i dörrar eller hänglås.

Utbyte av nyckel till tagg. Fler tillfällen kommer att erbjudas 
men HSS nyckelteam klarar inte av personlig service.

OBSERVERA ATT DE GAMLA NYCKLARNA  
NU INTE GÅR ATT ANVÄNDA!

Mvh, Mikael Ekström och Bengt Jönsson
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Utlysande av  
Årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap 
 

Onsdagen den 19 januari 2021 
kl. 19.00

Plats, program, kallelse och dagordning  

kommer i nästa nummer av UfH; 4-2021!

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

2 okt Upptagning Sidan 6

23 okt Funktionärsfest Sidan 9

19 jan Årsmöte Sidan 23

UPPTAGNING

HSS KALENDARIUM

Tr
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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!


