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Omslagsbild 
En solig decemberdag i Evedal. Fotograf: Annika Hasselblad, 2021-12-27

installerat en toatömningsanläggning för båtägare 
i Helgasjön, utvecklat en ny hemsida, hanterat 
årsmöten digitalt under pandemin, grävt upp Thors 
gamla räls ur sjön och på land, köpt en truck, 
skapande av föreningens vaktsystem har ändrat 
arbetsrutiner, en utbyggnad av den fasta bryggan 
på Bergö, en fortsatt sjömätning med målet att 
uppdatera sjökortet. Detta ska man komma ihåg 
har hanterats samtidigt som befintliga anläggningar 
har underhållits och tagits omhand. Kanske har jag 
glömt något men det är vad jag kan komma på i 
skrivande stund, att bara sitta och tänka tillbaka på 
detta gör mig varm inombords. Till detta kan tänka 
på att det skapats en hel del roliga anekdoter men 
det tar vi en annan gång. Jag vill vara väldigt tydlig med att 
jag inte vill ta åt mig äran på något vis men detta har skett under 
mina år som ordförande vilket är helt fantastiskt. Det visar på 
vilken kraft som finns i föreningen vilket borgar för en fantastisk 
fortsatt utveckling.

En liten smolk i min vandring längs minnenas allé är ändå 
att vi tillsammans inte fått igång de aktiviteter vi 
önskat för ungdomar och barn. Vi har de senaste åren 
haft mycket trevliga planer på aktiviteter men varit 
tvungna att ställa in på grund av dåligt väder. Detta 
svider såklart lite med tanke på det engagemang 
funktionärerna i ungdomssektionen visat. Tack till 
alla er funktionärer, vi har tillsammans haft jäkligt kul många 
gånger och som sagt anekdoter finns det många av. Det kan 
handla om allt från nattsuddare på planeringshelger 
till dykservice som åtgärdar kättingar på sjöbotten 
i en härlig buskisanda eller varför inte spruckna 
avloppsslangar på badplatsen på Evedal mitt i 
sommarens första värmebölja, dagen innan den stora 
semesterperioden ska dra igång, bara för att nämna 
något. Som vanligt har det mesta kunnat lösas med 
engagemang och samarbete.  

Som avslutning vill jag uppmana och faktiskt ställa krav på 
er medlemmar inför fortsättningen. Utan funktionärer ingen 
förening!! Förlåt rättelse, utan styrelse ingen förening. Det är 
en väldigt god och fin uppställning av funktionärer i 
sektionerna men det behöver finnas en styrelse också. 
När nu jag och några andra styrelsemedlemmar 
aviserat att de inte ställer upp för nyval finns inga 
andra alternativ än att någon annan fyller på. Ni 
som medlemmar måste ställa upp i någon form, 
utan ordförande och kassör är det omöjligt att driva 
förening. Det funkar inte att tänka att någon annan gör det, du 
behöver ta ditt ansvar. Jag och andra har gjort våra skift 
för föreningens bästa och nu behöver någon annan 

Tack för mig!

Då vill jag med den här texten passa på att tacka för mig 
i rollen som ordförande i Helgasjöns segelsällskap. 
Vi börjar närma oss årsmötet och det är dags att utse 
en ny ordförande. Jag hade egentligen aviserat detta 
redan förra året men då hade valberedningen svårt 
med att hitta en kandidat till min roll. Dock är det så 
att nu är min tid definitivt ute som ordförande och det 
är dags att någon ny tar vid. Jag kan med stor glädje 
och värme tacka för alla uppmuntrande ord jag fått 
till mig vid olika tillfällen om föreningen och dess 
verksamhet. Det har till och med varit stöttande ord 
om min ordföranderoll.

Det är faktiskt så att några av er har skickat några 
uppskattande ord om de här texterna jag knåpar ihop 
till vår fina medlemstidning vilket är trevligt och då 
förstår jag att någon läser det i alla fall. Då tänker jag 
att jag tar tillfället i akt en sista gång och förmedlar 
lite av mina tankar här.

Hur ska jag då summera mina år? Ja, det blir inte lätt precis. 
Jag axlade rollen efter en av segelsällskapets nestorer 
Bengt Jönsson, en grannlaga uppgift med tanke på 
Bengts kunskap om föreningen, dess människor 
och organisation. Bengt är fortsatt en högt värderad 
funktionär och hans klokskap om det mesta är en 
stor tillgång för föreningen. Hur tar man över nu 
tänkte jag? Med lite stapplande steg och en stöttande 
omgivning började det så sakta rulla på. Under åren 
har det varit en fantastisk utveckling minst sagt. Den 
har inte varit spikrak och visst har känslorna gått 
höga med jämna mellanrum, kanske som det måste 
vara i förändringsprocesser även om det inte är vad 
man önskar. Jag väljer dock att lägga de tråkiga 
situationerna åt sidan och väljer att se tillbaka på vad 
som faktiskt gjorts.

Föreningen har under mina år förändrat hur ekonomin 
hanteras, en utökad digitalisering av medlemsregister 
och andra funktioner, ett nytt nyckelsystem, en ny 
brygga, muddrat runt varvsbryggan, byggt en ny 
varvsstuga med kommunalt vatten och avlopp, 
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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

ta vid. Att ta del av och njuta av allt som föreningen 
erbjuder har ett pris. I dagsläget handlar det om några 
ideella timmar då och då. Om inte ideella krafter 
engagerar sig hamnar föreningen i ett mycket tråkigt 
läge.  Det är som jag brukar säga till och med trevligt 
att träffas, prata och fika någon gång i månaden.

Det handlar att du ger av några timmar av din tid då och 
då. Ibland behövs det skruvas plankor och ibland 
behöver ett möte planeras. 

Med detta vill jag tacka för förtroendet ni medlemmar givit 
mig som ordförande genom åren. Tack för alla glada 
tillrop, trevliga samtal och minnen som skapats. Till 
vi ses nästa gång.

ödmjukast Henrik Löfqvist
Ordförande Helgasjöns segelsällskap  

(ett litet tag till)
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Kassören informerar
Inför 2023 kommer jag att lämna kassörsrollen för att 
fokusera på hamnens utveckling och här kommer 
lite information och några uppmaningar.

HSS har en stabil och väl fungerande ekonomi 
men sällskapet utvecklas och det är inget som blir 
billigare utan tvärtom, allt blir dyrare. Man ställs 
då inför ett val, antingen bromsa utvecklingen eller 
söka nya intäkter för att komma vidare.

Inför budgetarbetet 2023 kommer vi därför att fundera 
vidare kring nedanstående frågor och tar gärna emot 
kommentarer och förslag.
• Vi bör se över struktur och nivå på våra avgifter 

och jämföra med andra relevanta sällskap.
• Vi måste undersöka nya finansieringslösningar 

vid större investeringar, tex avs hamn och sjöfart.
• Vi måste se till att medlemmar som förbrukar 

dyra resurser, tex el, betalar förbrukningen utöver 
det som ingår för alla.

• Vi skall undersöka var vi kan sänka våra kostnader 
genom att bättre utnyttja mail och hemsida.

• Vi måste även se till att beslutade avgifter betalas 
i tid utan flera och kostsamma påminnelser.

INFO STYRELSEN

Utöver dessa lite tråkiga områden finns det ett område 
som gör allting så mycket lättare och det är umgänge 
och trivsel. Efter några pandemiår kan vi nu se till 
att vi kan träffas och trivas och det är väl använda 
pengar att satsa på detta.

Till sist en uppmaning. 

Se till att HSS har en fungerande mailadress där 
sällskap kan nå dig. Är du osäker så sänd ett mail 
till: medlem@hss.se. Utan mailadress är det risk 
att du missar riktad information från HSS olika 
sektioner och styrelse.

HSS kassör,  
Peter Thornström

Vi hälsar våra nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS!
 

Vi är i skrivande stund 510 medlemmar i HSS!

PÅMÖNSTRING
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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 A1: 150 kr 

säljes av Medlemsansvarig 
Mikael Ekström 

e-post: medlem@hss.se

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S
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Kallelse till  
HSS Årsmöte för 2022

torsdagen den 19 januari, kl. 18.00 på Evedals Värdshus
Vi inleder kvällen med en buffé!

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

HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

Efter förhandlingarna kommer följande program:
Prisutdelning Segelbåtssektionen

Ytterligare information om Årsmötet presenteras på hemsidan  
och via mailutskick till alla medlemmar!

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. Endast ett fåtal 
pappersexemplar kommer att finnas  tillgängliga på Årsmötet.
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INFO VALBEREDNINGEN

Information från HSS Valberedning 2022
Arbetet med att ta fram kandidater till 
val av styrelse och funktionärer 
pågår. Den övergripande bilden är att 
sektionerna har gott om kandidater 
medan det är omsättning på några 
poster inom styrelsen. HSS har aktiva 
sektioner som ser till att verksamheten 
fungerar bra men det behövs även en 
helhetssyn och ett formellt ansvar 
vilket åvilar styrelsen.

Det är många som hjälper till i mån av 
tid, men några måste ta ansvar och 
bestämma hur verksamheten skall 
drivas.

Vi är en demokratisk förening där alla 
funktionärer och styrelsen träffas 
en gång i månaden för beslut i olika 
frågor.

Som funktionär inbjuds du årligen till 
funktionärs-festen med respektive, en 
trevlig kväll med mat och dryck.

Vi brukar börja året med en arbetsdag där 
funktionärer och styrelse träffas och 
planerar årets verksamhet.

Inför 2023 har HSS styrelse en omsättning 
av personer på följande poster:
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör

Valberedningen söker hjälp hos HSS 
medlemmar med kandidater, idéer 
och förslag.

Är du intresserad av att hjälpa till i 
styrelsen eller vill föreslå kandidater 
så svara på detta mail eller kontakta 
någon i valberedningen.

Karl Arneng 073-437 24 38
Håkan Pettersson 073-366 33 55
Andreas Rosenberg 073-973 11 25
Ulf Sjösten 076-343 66 26

Vi är mer än en bryggförening, 
vi är ett segelsällskap!

På uppdrag av  
HSS Valberedning 2022

Peter Thornström
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Konsten att 
anlgga en brygga

Text och foto: Peter Thornström
Rubriken för tankarna till en trevlig film och lika 
trevligt är det att anlägga en brygga i Evedals 
hamn.

I det här fallet hade vi sparat två fina sektioner från 
Lillbryggan när den ersattes av Sydbryggan. De 
övriga delarna blev en ny Jollebrygga och en del 
är skänkt till en bryggförening i Toftasjön. I sann 
Småländsk anda så är det återvinning som gäller.

Vår kaj och slipen vid varvet är alldeles utmärkta 
men ibland är bryggan vid slipen lite kort och det 
är öppet vatten på den södra sidan. Många har 
efterlyst en kompletterande brygga på sydsidan av 
slipen och Hamnsektionen hade i sin plan att jobba 
med detta under 2022.

Jobbet startar tidigt på våren med att få ut sänken 
och få bryggan på plats.

Att få ut sänkena på rätt plats så det stämmer med 
kättinglängder mm är inte lätt och det krävs ofta 
lite efterjusteringar. Som ni ser på bilderna är 
Hamnsektionen mangrant samlad även om vädret 
är lite sådär, kaffet när vi var klara smakade dock 
lik gott som vanligt.

Nu fanns det dock ett litet problem, hur skall man 
komma ut på bryggan?

Detta löste vi genom att utlysa en pantaktivitet och 
Hamnsektionens erfarenhet är att det inte är några 
problem när det gäller att anlägga en brygga, i detta 
fall att ordna en landgång. Eftersom vi numera har 
ett bra avtal med Fellesons avs virke så hämtade 
vi det vi behövde i förväg så jobbet skulle flyta på 
smidigt.
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Betongplattorna från Thors slip blev ett utmärkt 
landfäste men inte så kul att gå barfota på betongen 
så den första uppgiften blev att klä in landfästet. 
Dessutom är bryggan förankrad i den översta 
skivan och den svetsas fast i de övriga för att inte 
ge sig av när isen drar i bryggan.

Eftersom en brygga är rätt värdelös om man inte 
kommer ut på den så byggdes en landgång och det 
var lite spännande att få den på plats. Samtidigt 
som landgång byggdes ordnades en skoning på 
båda sidorna av bryggan så man kan förtöja utan 
att riskera skador på sin båt.

Det var ett glatt gäng som jobbade och bilderna 
talar för sig själv.
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När dagen var klar var bryggan användbar och 
några dagar senare var den även inoljad och det 
fanns pollare att förtöja vid. Djupet på sydsidan 
är väl en meter under större delen av året och det 
är en bra plats att använda när man skall lasta sin 
båt vilket frigör kajen vid kranen som skall vara 
tillgänglig för toatömmning, lyft och vatten.

En rolig detalj är att landgången blev lite ranglig 
men det löstes av en okänd person som satte upp ett 
räcke och Hamnsektionen säkrade vid landfästet 
så landgången höll sig stilla.

Ett STORT TACK 
till ALLA som 

hjälpte till,  
ingen nämnd och 

ingen glömd.
Till våren skall vi ta tag i 

invigning och namngivning.
 

Namnförslag kan sändas till: 
hamn@hss.se

Så här såg det ut en solig oktoberdag, 2022-10-19.
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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 2022-12-01.

• 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 2022-12-01.

• Varvsbommen uppe vid vägen skall vara låst vintertid. Siste man på varvet 
tillser detta ansvar. Medlemstagg 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-tagg 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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HAMNSEKTIONEN

Nu ligger hamnen i stort sett öde och det är bara en 
vinterseglande lantbrukare från Nybro kvar som 
gärna seglar lite vintertid.

Hamnsektionen har i höst utökats med Nicklas 
Svensson samt Henrik Svanberg som tillsammans 
med Henric Ragnarsson har idéer hur hamnen kan 
utvecklas för att fler skall få plats och få möjlighet 
att njuta av båtlivet. Det är väldigt inspirerande när 
det dyker upp medlemmar som har idéer och vill 
hjälpa till att förverkliga dom.

I det här fallet sker det genom att vi tar fram en ny 
utvecklingsplan för hamnen och de förslag som 
hanteras är följande:
• En flytbrygga med ca 12 nya breda 

bomplatser som läggs i 90 grader söderut från 
Varvsbryggans nock.

• En ersättning av Jollebryggan med en 
flytbrygga med ca 16 bomplatser för mindre 
båtar.

• En förlängning av Sjöborgsbryggan med 
en cementflytbrygga  med ca 16 nya breda 
bomplatser.

• En förlängning av Sydbryggan med samma 
bryggtyp vilket ger ca 12 nya bomplatser för 
i första hand segelbåtar men även medelstora 
motorbåtar.

Detta är naturligtvis en ambitiös utvecklingsplan 
som kräver fortsatt arbete med ev. bygglov 
och finansieringslösningar för att det skall bli 
nya platser och just nu prioriteras vinkeln på 
Varvsbryggan och förlängningen av Sydbryggan.

Tanken är att planen skall presenteras på årsmötet 
tillsammans med ett budgetförslag för beslut.

Bakgrunden till planen är naturligtvis det stora 
behovet av hamnplatser i Evedal och HSS har i 
dag ca. 110 medlemmar i bryggkö. Hamnsektionen 
kommer att adressera de som står i bryggkön och 
höra vilka behov de prioriterar.

HSS Hamnsektion,  
Andreas, Lars, Peter, Göran & Anna

Foto: Annika Hasselblad, 2022-06-25



UfH 4:22  sid 13

Upplevelsen börjar här!

Kombinera de estetiska detaljerna av låga linjer, 
sportigt utseende med de passionerade formerna, 
lägg till all den plats du behöver i en båt och du har 
den nya båten från Nordkapp. Noblesse 830 ger er ett 
nytt sätt att se på en daycruiser och är båten du kollar 
en extra gång på. Den specifika designen från Noblesse-seriens 660 och 720 kommer du snabbt att känna igen i det nya 
tillskottet i familjen: Noblesse 830. Noblessse 830 kan förhandsbeställas nu och levereras från och med säsongen 2023.

Noblesse 830 – den nya trendsättaren
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Våra varumärken som vi servar, säljer och utrustar
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Navigare necesse est  
(”att segla är nödvändigt”)?

Har dessa bevingade ord ens sagts av Pompejus, 
eller någon annan gammal romersk skeppare, eller 
är det en efterkonstruktion av nutida seglare för att 
få nöjet att segla ut och lämna vardagsbekymmer 
på landbacken?

Hursomhelst hade de gamla romarna nog ingen 
som helst kunskap om teorin om varför en segelbåt 
(i bästa fall) går framåt.
Men den kunskapen besitter HSS-medlemmen 
250, Bengt Jönsson.

En tisdagkväll i oktober samlades 19 st!! HSS-
seglare i Sjöborgen för att ta del av Bengts kunskap 
i detta komplexa ämne.

Vi deltagare tilldelades ett kompendium 
(sammanställt av Bengt) fullt med kurvor och 
diagram om vad, hur, och varför ett segel påverkas 
av vinden.

UTBILDNING

Segelteori med Bengt Jönsson
Text och foto: Ingmar Olsson
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Det är laminära och turbulenta strömningar, 
spaltavstånd, NACA-profiler, hydro- och aero-
dynamiska krafter, krängningsvinklar m.m.
Vi åhörare lyssnade noga och intresserat för att 
snappa upp tips och info som ska öka farten i våra 
båtar inför kommande seglingar.

Tack så mycket för den gångna  
kappseglingssäsongen och välkomna  

till 2023 års seglingar.

Efter en trevlig kväll gick vi hem och fördjupade 
oss ännu mer i Bengt´s kompendium, och/men 
finner tröst i Navigare necesse est.
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Rlsen p varvet!
Text och foto: HSS 250 Bengt Jönsson

Hösten 2021 såg Rickard Gustavsson till att ta bort 
rälsen på varvet. Den har varit till god nytta under 
de sextio år den har funnits, men nu har den spelat 
ut sin roll.

HSS har fått en kaj med kran och Thor har fått en 
vagn för sjösättning.

När rälsen lades ut 1963 var det för att ersätta en 
äldre räls som inte höll måttet.  Resterna av den  
togs bort vid kajbygget.

En bra idè var att lägga den nya rälsen på isen och 
såga längs med sidorna så att den skulle sjunka av 
sin egen vikt. Det visade sig svårare än väntat att 
få ner den på detta sätt. Vagnen lastades full med 
sten och kördes fram och tillbaka, men rälspaketet 
flöt upp igen.

Det var andra isar på den tiden. Till slut fick naturen 
ha sin gång och rälsen sjönk till botten.
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Sandsbro Servicehall är inte bara en bil-
verkstad utan erbjuder också service för 
din båt, ditt släp och båtmotor. Vintern när-
mar sig och det är dags att tänka på kon-
servering 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

Medlemsservice: 0200-29 00 90
Stationstel./uppsyningsman: 031-761 42 96, Jourtelefon : 031-761 39 96

RS Kronoberg

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Till salu!
Garmin-sjökort!
Pris: 500 kr eller bud

Kortet gäller för Södertälje - Trelleborg
Lars Johansson ”Katta-Lasse”, HSS 1482, tel. 0709-50 11 11
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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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HHELGASJÖNS

SEGELSÄLLSKAP

S S

19 januari 2023 Årsmöte
Läs mer på sidan 6 och 7

HSS KALENDARIUM

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!



Köp fotoboken 
”Helgasjön Runt”, 

utgiven av Sara Hasselblad
Pris: 200 SEK

Betalas till HSS  
Bankgironummer: 5429-7403 eller 
Swish: 123-357 86 89

Märk inbetalningen med 
"Bok Helgasjön Runt", namn och 
HSS-nummer.

Kontakta Annika Hasselblad via 
mail: annika.hasselblad@hss.se
Visa upp kvitto på betalning 
och hämta boken enligt 
överrenskommelse.
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