Nr 3:2002

Underrättelser för
Helgasjöfarande

Styrpulpetskrov
till salu!
Säljes av HSS i befintligt skick!
Objektet har renoveringsbehov och saknar motor och fungerande
styrning. Skrovet finns att beskåda på varvsområdet
Varvschef anvisar.
Objektet säljs genom auktion på varvet
klockan 13:00, lördagen den 5/10 (torrsättningsdagen).
Skriftligt, bindande anbud kan inlämnas
i förväg till HSS kassör,
Wåge Strååt
Ringsbergsvägen 5 B
352 33 VÄXJÖ
Frågor! Ring varvscheferna:
Istvan, 0472-134 51 eller Kjell 0470-262 28.
Redaktör och ansvarig utgivare
Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0470 - 488 28
http://surf.to/hss.evedal eller www.helgasjonssegelsallskap.org.se
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Puh! Va' varmt!
Sommaren 2002 går till historien för sin värme och sitt stabila väder.
För oss som på sjön är vinddrivna har det kanske varit lite väl stilla
väder med många blekedagar. Badtemperaturerna har i alla fall varit
mycket behagliga och vädret har ju verkligen varit njutbart.
I Helgasjöns Segelsällskap kan vi snart lägga ännu ett verksamhetsår
till handlingarna.
I sommar har stora saker skett på Bergö. Anders och Thomas som
ansvarar för Bergö har dock energi kvar och ber om stor uppslutning på höstens Bergö-dag den
22/9. Det finns ett antal fallna träd som behöver tas om hand däruppe. Muskelkraft välkomnas!
Vi kan notera att våra bryggmästares enträgna arbete med att nå acceptabel standard på kättingar,
schackel och förtöjningar varit framgångsrikt. Jag vill tacka alla samarbetsvilliga medlemmar som
tagit deras anvisningar på rätt sätt och bytt ut dålig och sliten utrustning. I år har antalet båtar på drift
varit i princip noll. Efter varma somrar påstår vissa experter att det kommer stormiga höstar. Om vi
nu alla tittar till våra förtöjningar kanske vi kan få den fina statistiken att hålla säsongen ut, även om
september skulle rycka hårdare i tamparna än vad sommaren gjort.
Även om vi i år genomfört ett antal projekt så har vi många projekt framför oss. Eftersom vi haft
verksamhet många år har ju liksom underhållsbehovet kommit ikapp oss och det finns alltid saker
som behöver repareras, bytas eller förbättras. Vi blir inte sysslolösa nästa år heller!
Underhållsprojekt kanske inte alltid känns så stimulerande, men det är ju tack vare dem som vi kan
ha trevligt på Helgasjön. Vi behöver en säker hamn, ett fungerande varv, utprickning, fyrar, ja, ni vet.
En trevlig egen ö att koppla av på är ju väldigt trivsamt också, när den är i njutbart skick.
I höst har vi årsmöte och det är tyvärr så att några få funktionärer kommer att avgå från sina uppdrag.
Om just Du känner att du skulle kunna göra en insats för HSS, så ta kontakt med någon funktionär,
eller direkt med valberedningen. Vi har möjlighet att erbjuda arbetsuppgifter längs hela skalan från
rent administrativa arbetsuppgifter till mer handfasta saker.
Vi i styrelsen tar också gärna emot synpunkter från medlemmar. Saknar Du något i verksamheten?
Pysslar HSS med rätt saker? Pysslar vi med sakerna på rätt sätt? Dina åsikter är välkomna!
Hoppas nu att vi alla får en fin höst. En klar höstdag på sjön med hög luft och stiliga färger runt
stränderna är en härlig upplevelse!
Gunnar Eikman, ordf.

Titta till dina båtförtöjningar i
god tid innan höststormarna!
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Information från valberedningen:
Har du några förslag angående förändringar i styrelse eller av funktionärer?
Kontakta oss senast den 15 oktober. Bengt Jönsson - 0470-223 50,
Pontus Hjortsberg - 0470-239 71, Elin Jacobsson - 0470-637 34.
Information från Sjökortssektionen:
Öfogden på Bergö har inrapporterat en grynna som ej finns markerad på sjökortet.
Den befanns ligga c:a 5 nautiska mil sydsydväst Bergö och har 02 08 23 inmätts på
Lat. N 56°54´,382 och Long. O 14°44´,984 dvs c:a 60 meter nordost V. Björkö
omedelbart utanför 1,5 meterkurvan. Öfogdens uppmärksamhet sträcker sig således
långt utanför ön.
Grynnan består av en uppgrundning som toppas av en stor sten vars överkant ligger i
medelvattenytan. Grynnan skall därför markeras som en bränning. Märken i stenen
visade att den haft många påhälsningar.
HSS 002, Einar Swanström
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Skärgårdsskeppare
Du får lära dig navigeringens
grunder, båthantering, rätt
utrustning, sjövett samt
Examinationskostnader miljövård.
efter genomgången kurs Leder fram till Förarintyg
tillkommer.
11x3 tim, Kursavg: 1.060 kr

VHF-båtradio
Trafikteknik, nödtrafik, lagar
och bestämmelser rörande
VHF, olika typer av radio
och frekvensband m.m. Prov
för certifikat kan avläggas
efter kursen.
2x3 timmar
Kursavgift: 300 kr

Kanalintyg

Kustskeppare

Utsjöskeppare

En direkt fortsättning på
skärgårdsskepparen.
Mörkernavigering samt
sjösäkerhet för gång
utomskärs och på öppet
vatten.
Leder till Kustskepparintyget.
12x3 tim, Kursavg:1.215 kr

Kursen ger dig kunskap att
kunna planera och genomföra
en seglats i europeiska vatten.
12x3 tim, Kursavg: 1.215 kr

Astronomisk Navigation
För dig som tänker ge dig ut
på världshaven.
12x3 tim, Kursavg: 1.215 kr

Vid fart med fartyg/båt på
europeiska inre vattenvägar
(kanaler etc.) krävs numera
kanalintyg.
Förkunskap minst förarintyg
och båtpraktik.
1 kväll
Kursavgift: 180 kr

Kronobergsg. 16
352 33 Växjö
Ring! 130 20, 170 39
eller skicka e-post
www.medborgarskolan.se

BÅTAR
Säljer vi inte...
Men när det gäller
försäljningen av Din
VILLA skall Du vända
Dig till oss!

Norrgatan 19, 352 31 Växjö.
Tele 0470-132 80

BÅT
KAPELL
Nytillverkning
och
reparationer

Bävervägen 9
Norra industriområdet
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Båtupptagning
den 5:e oktober
Båtupptagning med gemensam kran blir det i år lördagen den 6:e oktober. De
medlemmar som önskar lyft, varvsplats eller båda delarna, skall anmäla detta på
bifogad anmälningstalong senast den 27:e september. Liksom föregående år måste
även asfaltsytan vid jolleplatsen användas för uppläggning av större båtar. Jollar, som
ligger där, måste därför vara borttagna före den 27:e september. Även de som själva tar
upp sina båtar måste vända sig till varvschefen för anvisning av plats om inte båten
omedelbart borttransporteras. Kravet på platsanvisning gäller således för hela den del
av Evedalsområdet som Segelsällskapet arrenderar.
Dubbel avgift drabbar den som lägger båt
på HSS:s uppläggningsplatser utan att ha
anmält och fått plats anvisad av varvschefen.
Efteranmälan kan inte göras, eftersom
verksamheten kommer att planeras med
ledning av anmälningsblanketterna.
Ungefärliga tider för lyft kommer att anslås på varvets anslagstavla senast fredagen
den 4:e oktober.

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 byter lås på varvsbommen den 3/11.
Efter detta datum öppnar vi endast när båt
skall till eller från varvet.

Båtar som läggs upp på varvet måste vara tydligt märkta med medlemsnummer. Om
numret på båten är övertäckt måste väl synligt medlemsnummer anbringas på utsidan
av täckningen.
Medlemmar som tidigare haft varvsplats kommer i första hand att tilldelas plats. Nya
medlemmar erhåller plats i mån av utrymme. Den kölista som finns kommer att gälla.
Master som läggs i mastskjulet skall vara märkta med HSS:nr och ha spridarna lagda
intill masten. Några egna arrangemang längs sidorna och i taket på mastskjulet är ej
tillåtna. Omärkta master läggs ute i det fria vid sidan av mastskjulet.
Varvschefen Istvan Magyari, tfn 0472 - 134 51.
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Påmönstring
Vi hälsar följande nya medlemmar hjärtligt välkomna i HSS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Rask, Sven
Häggblad, Björn
Lundin, Veronica
Lycke, Peter
Ivansson, Anders
Lindén, Peter
Runesson, Johan
Gustavsson, Mattias
Björk, Peter
Johansson, Dennis
Brodén, Rolf
Eriksson, Magnus
Karlsson, Krister
Ahl, Pontus
Schreiber, Catarina
Thunander, Hans
Ekman, Benny
Hulth, Fredrik
Johansson, Marie

Söregårdsvägen 1
Frövägen 17 B
Bäckgatan 22 A
Gökvägen 11
Bondevägen 89
Blåhakevägen 11
Grönadalsgatan 6
Malinshill
Wieselgrensgatan 20
Bramstorp, Sjövik
Hemvägen 5
Skyttegatan 7
Sätervägen 19
Furutåvägen 17 D
Furutåvägen 42 B
Alpgatan 13
Östregårdsgatan 45
Södergatan 16 B
Ljungs väg 4 A

360 32 GEMLA 0470-239 13
352 41 VÄXJÖ 0470-72 95 72
352 31 VÄXJÖ 0470-273 59
360 40 ROTTNE 0470-924 02
352 53 VÄXJÖ 0470-77 47 57
352 42 VÄXJÖ 0470-232 44
352 46 VÄXJÖ 0470-214 27
342 34 ALVESTA 0472-101 89
352 36 VÄXJÖ 0470-135 28
360 44 INGELSTAD 0470-235 02
352 40 VÄXJÖ 0470-484 68
352 41 VÄXJÖ 0470-367 63
352 53 VÄXJÖ 0470-838 80
352 54 VÄXJÖ 0470-838 83
352 54 VÄXJÖ 0703-820 852
352 41 VÄXJÖ 0470-194 43
352 40 VÄXJÖ 0470-395 64
352 35 VÄXJÖ 0705-624 227
392 43 KALMAR 0480-214 87

Återinträde
1217

Hammarstedt, Peter Vretvägen 73

352 48 VÄXJÖ

0470-206 05

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet
392, 532, 675, 794, 946, 1346, 1490, 1600, 1639, 1761,
1811, 1867, 1879, 1920, 1945, 1947, 1977, 1994
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HSS
märken

Sjökort över
Helgasjön

HSS har tagit fram blazer- och mössmärken
i en begränsad exklusiv upplaga av 40 st.
Nu endast ett fåtal kvar.
Ett måste för alla i HSS.
Blazermärke .................................. 120 kr
Mössmärke ................................... 100 kr
Vi har även billigare HSS-märken.
Tyg med guldtråd (runt 62 mm) .......... 20 kr
Pins guld på svartemalj ................... 20 kr
Pins med slipsnål, guld på svartemalj40 kr
Pins med kedja, guld på svartemalj 30 kr
HSS-vimpel..................................... 60 kr

säljes av
Wåge Strååt, 0470-466 37,
Lars Johansson, 0709-50 11 12 och
Kjell Eriksson, 0470-262 28
Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande

Märkena kan köpas genom Håkan
Lundahl och Kjell Eriksson.
Telefon, Håkan .................. 0470-461 95
Om du betalar i förskott på postgiro får du
märkena hemskickade fraktfritt.
Pg-nr: 12 78 29-0, Håkan Lundahl.

helsida .................. 1.000:halvsida .................... 600:kvartssida ................ 350:medskick . pris på begäran
Kontakta
Håkan Lundahl, Tfn 0470-461 95
eller
Pontus Hjortzberg, Tfn 0470-239 71

UTFÖRSÄLJNING AV
DEMO & UTSTÄLLNINGSBÅTAR
OCH MOTORER

PÅ
A
S
PAS

UTTERN
ER
ÖRNVIK
S
I
R
NP
ASKELADDEN
O
N
KA
LINDER
MERCURY
2-135 HK
HONDA
2-90 HK
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Lystring, alla ni som ankrat
upp vid Bergö i sommar!

Bergöfixardag
Hjälp till att natta in Bergö inför vintern!

Söndagen den 22 september
Samling vid varvsbryggan kl 09.00 eller på Bergö kl 10.00.

Öfogdarna fixar fikat!

UfH 3:02 sid 9

Kallelse till

årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap
Onsdag den 20 november
kl. 19.00
i IOGT/NTO:s lokaler
vid Vattentorget
Föredraget börjar efter årsmötet, dock tidigast kl. 20:00.

Program:

Svenska Ostindiska
Companiet

berättar om det fantastiska projektet
"Ostindienfararen Götheborg".
Dagordning skickas ut senare!
Dessutom är det:
** Fika - kaffe / te med tilltugg. **

Väl mött - styrelsen
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Höstpriser på
båtar, motorer
& båtvagnar

Säkerhetsbesiktning
för fritidsbåtar
Ska du köpa eller sälja båt i vinter
Nu kan man få båten säkerhetsbesiktigad genom HSS.
Det är ju alltid tryggt att veta att allt fungerar som det ska.
Pris 150–300:- + resor.
Vill du ha din båt besiktigad hör du av dig till:
Jörgen Hultman,
Jan Holmgren,

0470-613 50
0470-470 29

köpes

HSS-nr: __________

övrigt

Namn: _____________________________ HSS:nr ________

Löa: _________m. Bredd: _________m. Vikt: _________kg.

Båttyp _____________________________________________

Enbart lyft.
Lyft och varvsplats.
Har haft varvsplats tidigare.

Jag önskar båtupptagning med gemensam kran i Evedal.

Båtupptagning 5 oktober 2002

Namn: ___________________________ Tel.nr: ____________

Pris: _____________ kr.

max 25 ord

Text

säljes

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Underskrift: ________________________________________

Mitt medlemsnummer i HSS är: _________________________

Mitt telefonnummer är: ________________________________

__________________________________________________

Min adress är: _______________________________________

Mitt namn är: _______________________________________

Jag har bytt adress

Jag önskar utträde ur HSS

Jag vill bli medlem i Helgasjöns Segelsällskap
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Wåge Strååt
Ringsbergsv. 5 B
352 33 Växjö

Annika Hasselblad
Riddaregatan 59
352 36 Växjö

Istvan Magyari
Sköldstavägen 49
342 33 Alvesta

