
HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
UNDERRÄTTELSER FÖR  

 HELGASJÖFARANDE 
www.hss.se 

Redaktör & ansvarig utgivare: Annika Hasselblad
Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0706-28 48 93

E-post: annika.hasselblad@hss.se

Nr 4: 2020

Årsmöte  
onsdag 

20/1-2021
Läs mer på sidan 6

Bildreportage 
från 

muddringen!
Läs mer på sidorna 16-19

MANUS-
STOPP

!!!!!!!!!!!!!
för nästa UfH: 

Måndag 18 januari 2021



UfH 4:20  sid 2

Omslagsbild 
Tomas, Susanne, Göran och Annika på utflykt till bl.a. Ekna Kanal med 

gummibåtarna. Fotograf: Annika Hasselblad, 2020-07-23

vintern. Precis en sådan här sak är det jag menar 
när jag pratar om förändring, varför ska det bytas 
ut undrar ni medlemmar? Svaret är att förenkla 
hantering för funktionärer som hanterar nycklar 
och medlemskap och samtidigt att se till att våra 
anläggningar används av dem som gör rätt för sig, 
som du och jag. Att byta ut nycklar och låssystem 
är verkligen ingen enkel sak utan många frågor har 
dykt upp på vägen som inte fanns med inledningsvis 
men som sakta men säkert har benats ut. Det som 
blir en utmaning är att se till att vi medlemmar 
kan byta ut våra nycklar mot digitala tags under 
vintern och våren och att sedan allt fungerar när 
det ska börja användas. Hur det blir med den saken 
återstår att se men vi som har tagit beslut om den 
här förändringen är inte rädda för utmaningen det 
innebär, vi vill att föreningen ska utvecklas och 
samtidigt underlätta i vårt funktionärsarbete. 

Avslutningsvis vill jag säga till er alla, tänk att 
det kanske är din tur att vara med att bidra ett 
år eller två när så många andra före dig har 
gjort ett så fantastiskt jobb för att du ska få 
tillgång till det vi har. Kontakta valberedningen 
och ställ upp på något sätt!!

Med vänlig hälsning,  
Henrik Löfqvist

Ordförande Helgasjöns Segelsällskap

¹Tankar om förändring, 2017 (http://inspelochutspel.
blogspot.com/2017/02/tankar-om-forandring.html)
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Förändring, svårt 

eller enkelt?
”¹ Förändringar är svåra. Man måste i större eller mindre 
omfattning ge upp något som man är van vid och har 
trott på. Det är inte lätt att ta till sig nya argument och 
insikter när man är trygg med det man har och vet hur 
det fungerar.” 

Förändring är en mycket svår fråga för många av oss, 
det kan gälla både i vårt privat- eller arbetsliv. Själv 
är jag av inställningen att förändring i slutänden 
alltid för något gott med sig även om jag mitt i 
arbetet många gånger undrar vad jag gett mig in 
på. När väl förändringen är genomförd är jag ofta 
glad för att jag orkade hålla ut och att det arbete 
som gjorts förde min situation till ett annat, bättre 
läge än tidigare. Vad är det då som gör att man drivs 
till förändring? Ja, det har jag egentligen inget bra 
svar på mer än att det är naturens och ordningens 
gång, det ligger så att säga i människans natur att 
vara nyfiken och vilja förändra. Om det inte vore 
så hade vi inte kommit långt i vår utveckling. Det 
som gör det komplext är att inte alla människor har 
en positiv inställning till förändring, ofta innebär 
det ju som citatet ovan säger att det inte är lätt 
att förändra när man är trygg med det man har 
och vet hur det fungerar. Att överge det trygga är 
jobbigt och skapar många frågor. Jag skulle kunna 
utveckla det här ganska långt men utrymmet för 
texten är begränsat och kanske även ditt tålamod 
som läsare. 

Varför tar jag upp detta om förändring då? Jo, helt 
enkelt för att vi som just nu är aktiva i föreningen 
vill utveckla och förbättra det vi redan har. 
Innebär det att det som finns är dåligt kanske 
någon undrar? Nej absolut inte, svarar jag. 
Däremot tror vi att vi kan utveckla och förbättra 
för att göra saker och ting lättare i framtiden. 
Som ni kommer läsa i det här numret ser ni att 
vi kommer byta ut vårt nyckelsystem under 
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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, kvällstid ..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 .....................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. 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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Till alla användare av varvet vintertid
•	 Alla båtar/trailers och master i mastskjulet skall ha väl synlig märkning med namn,  

HSS-nummer samt telefonnummer.

•	 Märkningen får ej täckas av presenning. Märkningen skall vara vattenfast och tålig för väder 
och vind. Åtgärdas senast 2020-12-01.

•	 Omärkta båtar kommer att anmälas som hittegods, ifall vi inte på annat sätt 
lyckas spåra ägaren.

•	 Vänligen se till er presenning och även andras flera gånger under vintern. Ifall något inte 
står rätt till vänligen ring den drabbade, alternativt till varvsansvariga.

•	 Hyrd varvsplats skall vara väl städad inför rådande vinter av båtplatsinnehavaren själv. 
Åtgärdas senast 2020-12-01.

•	 Varvsbommen uppe vid vägen skall vara låst vintertid. Siste man på varvet 
tillser detta ansvar. Medlemsnyckel gäller. Vägen ner till Varvet vinterplogas ej. 

Ha en trevlig vinter och så håller vi tummarna för en 
fantastisk kommande sommar.

Varvscheferna

VARVET

Varvsstugan kommer hålla öppet med vatten 
och värme under vintern!

• Ni är välkomna att ta en fika i stugan efter en skridskotur på sjön.
• Det finns även möjlighet till grillning utanför stugan.
• Din HSS-nyckel passar i dörren till stugan. 
• Lämna stugan och varvsområdet i samma skick som när ni kom.
• Glöm ej att låsa dörren och bommen efter er.

Varvscheferna
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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

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

BLI INTE UTAN BÅT I VÅR!
Nu är 2021 års nyheter här. Passa på att boka i tid för leverans när säsongen börjar.

Vinterförvaring med full service!
Vi hjälper dig med upptagning, transporter och en trygg vinterförvaring 
inomhus av din båt. Vi kan göra service och underhåll under tiden så att 

du kan starta nästa säsong med en båt i bästa möjliga skick.

Bella 550 R är en helt ny styrpulpet för upp till 7 

personer med fantastiska köregenskaper, fler praktiska 

ytor och mer mångsidig förvaring.

Linder Arkip460 - Hyllad för sin sjövärdighet - trivs lika bra utomskärs som inomskärs och i insjön hemma vid bryggan.
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Kallelse till  
HSS Årsmöte 2021

onsdagen den 20 januari

Årsmötet kommer att hållas digitalt med tanke  
på rådande läge i vårt samhälle.

Mer information om hur detta ska gå till kommer att finnas på 
hemsidan och även skickas ut på mail till alla medlemmar.

Årsmötets dagordning
1.  Årsmötets öppnande
2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande
3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4.  Val av två justerare tillika rösträknare
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse
6.  Kassaberättelse
7.  Revisionsberättelse
8.  Ansvarsfrihet för styrelsen
9.  Fastställande av årsavgifter för kommande år.
10.  Val av ordförande och vice ordförande
11.  Val av sekreterare, kassör och övriga ledamöter
12.  Val av två styrelsesuppleanter
13.  Val av övriga funktionärer 

 Medlemsansvarig Varvsansvariga Stugfogde Varvsstugan 
 Hamnansvariga Sjöfartssektion Båtchef 
 Vaktansvariga Stugfogdar Sjöborgen Ö-fogdar Bergö 
 Klubbmästare Informationskommitté Segelbåtssektion 
 Motorbåtssektion Barn- & Ungdomssektion Utbildningssektion

14.  Val av två revisorer
15.  Val av en revisorssuppleant
16.  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17.  Motioner till årsmötet.
18.  Mötets avslutande

Varmt Välkomna! HSS Styrelse

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport, aktuella avgifter och inkomna 
motioner läggs ut på vår hemsida (www.hss.se) innan årsmötet, dock 
senast två veckor innan Årsmötet.

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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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 Ekström 070-566 76 41
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”



UfH 4:20  sid 8

Segelssongen  
2020 i bilder

Fotograf: Jan-Erik Jonsson

Torsdagscupen 6 
Lars Berglund och Claes Johansson

Torsdagscupen 5 
Felix Kelemit och Torbjörn Herbertsson

Torsdagscupen 3 
Roger Wallin, John Thyr och Ola Björnsson

Torsdagscupen 5 
Björköbojen

Klubbmästare 
Torbjörn Herbertsson och Håkan Stödberg

Guldkusten - Segraren 
Lars Berglund och Claes Johansson
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Torsdagscupen 6 
Ulf Johnsson, Tinh & Lars-Göran Sjökvist

Torsdagscupen 8 
Här går det INTE undan!

Torsdagscupen 10 
Målgång Torbjörn Herbertsson

Torsdagscupen 7 
Urban Thim

Augustinatten - Starten - Anders Nilsson & 
Urban Thim samt Lars Berglund

Distanskappseglingen, Ulf Johnsson, Tinh & 
Lars-Göran Sjökvist samt Lars Berglund

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2021 års seglingar.
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Nytt lssystem i vinter 
fr HSS anlggningar!

För att förenkla nyckelhanteringen inom HSS kommer vi att under vintern 
byta till ett modernt system med elektroniska ”taggar”.

• Alla som har kvitterat ut en nyckel med pant får byta till en tag, 
men går då miste om panten på 200 kr.

• Toaletterna på Bergö kommer av kostnadsskäl att ha kvar de gamla 
låsen. Nycklar kommer att hänga inne i huset för tillfälligt lån.

• Vill du ha kvar din nyckel till toaletterna mister du panten och 
betalar 200 kr för taggen.

• Nya medlemmar betalar om man vill 200 kr för taggen och 200 kr 
för Bergös toanyckel. Det hänger nyckel inne i stugan på Bergö 
så det är upp till dig om du vill ha en separat nyckel. Vill du ha 
en extra nyckel så går det bra så långt lagret av gamla nycklar 
räcker. Taggen lämnas ut enligt information på hemsidan när 
årsavgiften är betald.

• All betalning sker via Swish i samband med nyckelbytet.

Tid och plats för nyckelbytet kommer att kungöras på hemsidan www.hss.se, på 
årsmötet och på diverse anslag i Evedal.

Håll dig informerad!

Hälsningar, Styrelsen!
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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!

Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
2768 Mathias Ramnér Stavstigen 4 352 49 Växjö 070 664 77 44
2769 Luckas Groszewski Ängsvägen 10 342 50 Vislanda 073 416 39 19
2770 Armin Avdis Håkan sjögrens väg 6 E 352 39 Växjö 070 710 44 82
2771 Johan Bunke Villavägen 10 352 40 Växjö 073 348 44 89
2772 Christina Larsson Paradvägen 75 352 62 Växjö 073 360 96 10
2774 Mikael Erlandsson Torggatan 13 352 40 Växjö 070 734 24 01
2775 Robert Gustafsson Marklanda jägarhem 1 355 93 Växjö 073 026 0175
2776 Torbjörn Gejdner Valerys 3 355 94 Vederslöv 073 331 87 88
2777 Fatmir Isa Slättövägen 18 352 44 Växjö 076 872 77 07
2778 Elise Malmberg Vintervägen 5 A 352 32 Växjö 076 844 11 40
2779 Raul Quispe Andvägen 10 352 42 Växjö 072 856 23 88
2780 Daniel Axberg Högstorpsvägen 73 352 42 Växjö 076 311 77 91
2781 Felix Kelemit Karlavägen 1 B 352 33 Växjö 070 261 71 96
2782 Mattias Arnesson Grimslöv Vitsippan 1 340 32 Grimslöv 072 720 30 33
2783 Håkan Rillner Gamla Norrvägen 186 352 43 Växjö 072 565 95 27
2784 Niklas Carlsson Saturnusvägen 35 352 64 Växjö 070 528 20 81

 
Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet:

553, 2647, 2686, 2714, 2724, 2727

PÅMÖNSTRING
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HAMNSEKTIONEN

Inför avslutningen av 2020 vill vi inom hamnen informera om vad som har gjorts, pågår och planeras.

Vi har haft en fin säsong under 2020 utan missöden i HSS hamn i Evedal. Vid ett tillfälle var det hård NO 
vind och då blev det tydligt för alla och envar vad det innebär att förtöja för storm. Detta tillsammans 
med våra bryggvandringar medförde bland annat att dåliga ryckdämpare och förtöjningstampar till stor 
del åtgärdades. Ett stort tack till Er alla för att ni sköter era förtöjningar och bryggvandringarna fortgår 
under 2021.

Under säsongen har ett nytt hamnkort tagits fram som har sänts ut till alla med en fungerande mailadress 
i BAS. Har ni inte fått kortet så sänd gärna ett mail till hamn@hss.se så ordnar vi detta. Tanken är 
att hamnkortet skall vara uppdaterat med samtliga bojpositioner, bojinnehavare samt stenar och andra 
hinder i hamnen och nedladdningsbart via hemsidan, det kommer även att anslås vid Sjöborgen och 
Varvsstugan.
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Det har nog inte undgått någon att muddringen i 
hamnen kring Varvsbryggans båda sidor pågår för 
fullt. Detta innebär att det blir ca 1,5 m djup långt 
in och att Thors slip nu är borta vilket innebär en 
fin kvalitetshöjning.

Med en förbättrad Varvbrygga med plats för medelstora 
båtar och med möjlighet till plats för några av de 
största båtarna, tillsammans med en ny Lillbrygga 
med bommar, kommer HSS hamn i Evedal vara 
väl rustad för 2021. Dessutom kommer delar 
av den gamla Lillbryggan att bli en ny brygga 
vid jollerampen där även mindre båtar kan få en 
skyddad plats.

Till sist vill vi informera att det när detta skrivs 
finns 174 medlemmar i bryggkön. Vi vill därför 
att alla tänker till hur man planerar att nyttja 
sin bryggplats under 2021 och anmäler den till 
2:a-handsuthyrning, eller uppsägning, beroende 
på vad som planeras. Vi kommer att påminna via 
mail framöver.

De bojar som är underkända vid kättingkontrollen kommer åter att påminnas om detta och bristerna måste 
vara åtgärdade före säsongsstart 2021, annars får inte bojen användas. HSS Hamnsektion åtager sig att 
åtgärda bristen till en kostnad på 500 Kr plus material och pengarna kommer att användas för hamnens 
utveckling. Anmäl behov till hamn@hss.se 

HSS Hamnsektion arbetar för att den fastställda utvecklingsplanen skall förverkligas och i syfte att få 
medlemmarnas prioriteringar så genomfördes en mindre enkät med resultat enligt nedanstående bild.

Utannonsering av lediga brygg- och bojplatser 
genomförs efter detta att medlemsfaktureringen är 
klar, dvs i slutet av februari.

HSS Hamnsektion,  
Andreas, Lars, Peter,  

Göran & Jonas

Svaren har resulterat i att det finns en motion till årsmötet om en mindre avgiftsökning för bryggplatser på ca 
30 % samt att beslut har fattats att prioritera en förlängd Lillbrygga som ger flest nya bryggplatser med 
tillgång till bommar om så önskas. Arbete med finansieringslösningen pågår och frågan kommer att tas 
upp på kommande årsmöte. Motionerna kommer att anslås på HSS hemsida.
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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

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Kan någon tänka sig att byta båtplats?
Hej HSS-are! 
Vi har i slutet av säsongen bytt båt till en större 
modell. Väldigt trevligt, men tyvärr så passar 
den inte på vår fina bryggplats som vi har på 
Sjöborgsbryggan (SB36).
SB36 är 2,5 m bred. Båten vi har haft där i 
sommar var 6,40 m lång.

Båten vi bytte till är 7,9 m lång och 2,6 m 
bred, så en plats som denna passar på är 
vi intresserade av. Bredden på platsen vi 
behöver bör vara minst 3 m.

Är det någon som har en plats som är något för 
stor för er båt eller önska byta till vår brygga 
så kontakta oss gärna på: 
ronny.gunnarsson@gmail.com

Ta hand om er!

Ronny & Johanna Gunnarsson, HSS 2539
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Sommarminnen 2020 
Fotograf: Annika Hasselblad

En vacker kväll i Evedal, 2020-07-23

Anneli & Marre njuter i solnedgången, 
2020-08-01

En solnedgång till så vi klarar oss över 
vintern! 2020-08-08
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Fotografer: Rikard Gustafsson & Anders Ivansson

Muddringen vid 
Varvsbryggan r klar!

Evedal i 4 oktober till 7 november

Det går inte att muddra med en massa sänken och bojar i vattnet. Genom ett effektivt samarbete 
mellan HSS resurser i form av funktionärer, bojflotte, arbetsbåt, truck och kran var snart allt 
uppe på land. Vi som tittade på var imponerade av hur effektivt det flöt på.

Muddring drar upp en massa slam som måste hållas på plats. Sektionen Sjöfarts flytande 
prickar med fiberduk som sänktes med gammal kätting. Tillbaka med en del sänken och bojar, 
samt båtar och jobb i fint väder, ordnar detta. Länsstyrelsens inspektörer var säkert och tog en 
titt om HSS följde givna myndighetsbeslut, vilket vi gjorde.
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Efter finjustering av länsarna var det bara att vänta på en lätt försenad grävmaskin med jättelång 
arm. På måndag morgon var grävmaskinisten Jan Eklind från Vaggeryd på plats med sin husbil 
och det var uppenbart att detta inte var första gången han muddrade en hamn. 
På onsdag förmiddag var han klar hos oss och efter en halv dag hos Claes bar det av hemåt 
med husbilen.

Muddringen startade söder om Varvsbryggan där sand från badstranden letat sig in och där 
är nu djupet fint. Exakta siffror kommer så snart Sjöfart har hunnit mäta upp området kring 
Varvsbryggan. På norra sidan försvann Thors gamla rälsbank och det byggdes en liten väg ut 
i vattnet så man kunde nå så långt ut som möjligt. Vägen försvann sedan inåt och hamnade till 
slut på landbacken.
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Rikard och Claes flyttar länsen från badstranden hem till Claes. Den är ca 50 m lång och den 
följde båten jättefint hela vägen hem till Claes.

När muddringen var klar sänkte sig åter lugnet över hamnen. Vattnet innanför länsarna var 
grumligt och det var uppenbart att länsarna fungerade som tänkt. Betongskivorna från Thors 
slip låg i en prydlig hög och det var nog många som funderade på hur vi skulle bli av med 
dessa.

Nu kom det en annan grävmaskin som kördes av vår egen Patrik Emanuelsson och höll sig på 
land. Strandlinjen mellan varvsrampen och Varvsbryggan snyggades till och betongskivorna 
blev ett stabilt fundament till en eventuell brygga söder om rampen. Muddermassorna skall 
torka upp och därefter köras bort.
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Till slut har vi fått en hamn med bättre vattendjup kring Varvsbryggan och en snygg strandlinje 
mellan ramp och brygga.  Den som är uppmärksam ser även att Varvsboden ser annorlunda ut 
men mer om det vid ett annat tillfälle. 

Det som återstår är att kontrollera alla upptagna sänken, kättingar och bojar samt byta ut det 
som underkänns. Om godkända kättingar nu är för korta kommer de att åtgärdas på HSS 
bekostnad. Underkända kättingar, bojar m.m. är som vanligt bryggplatsinnehavarens ansvar 
och HSS erbjuder utbyte till självkostnadspris. När detta är klart skall allt tillbaka i sjön och 
berörda medlemmar kommer att kallas till pantaktivitet i syfte att få en optimal akterförtöjning.

Vi som mest tittat på sänder ett STORT tack till 
gänget som ordnade detta. Rikard  Gustafsson 
och Claes Johansson stod för planering, 
projektledning och en massa jobb. I övrigt deltog 
många medlemmar bl.a. som pantaktivitet, ingen 
nämnd och ingen glömd.

Text: Peter Thornström & Rikard Gustafsson
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