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Underrättelser för
Helgasjöfarande

(Foto: Tommy Axelsson med Annika Hasselblads kamera)

– Kôpp på er! 26°C i vattnet (1990-08-04).
Det var ju så här sommaren skulle ha varit!
Vi hoppas på bättre tur nästa år.
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MANUSSTOPP
för nästa UfH: Onsdag 25 januari 2006!
Redaktör och ansvarig utgivare
Annika Hasselblad, Riddaregatan 59, 352 36 Växjö. Tfn 0470 - 488 28
E-mail: annika.hasselblad@glocalnet.net
www.helgasjonssegelsallskap.org.se
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Tro inte alltid på skitsnacket eller
Hur Jollebryggan återuppstod som Lillbryggan
Det är fascinerande hur vi människor påverkas av det vi hör. Om vi har hört
något tillräckligt många gånger upplever vi det som sanning, oavsett vad som
finns bakom.
Många minns säkert vår gamla jollebrygga som tidens tand gnagt sönder.
Bryggan var skrotfärdig, det visste vi alla. Virket var så dåligt att skruvarna kunde
tryckas i och dras ur med bara handen. Bryggans usla skick var ju en orsak
(visserligen en av många) till att vi inom HSS genomförde det projekt som gav oss
Mittbryggan. Jag har personligen stått på årsmöten och extra årsmöte och berättat hur usel jollebryggan var. Det var
inte bara som jag trodde, jag visste!
Den gamla bryggan släpade vi undan för att ge plats åt Mittbryggan. Senare under sommaren 2004 uppstod frågan vad
vi skulle göra med ”vraket”. Kanske nån liten del skulle kunna säljas? Vi tog ett bad vid bryggan med en morakniv och
kände på virket.
Vi konstaterade till vår stora förvåning att det knappt gick att hitta något ruttet virke alls. Det visade sig att problemet
med bryggan var de gamla beslagens konstruktion som fick bultarna att gröpa ur sina hål. Virket var givetvis inte nytt,
men det vi alla visste visade sig falskt eller i varje fall enormt överdrivet.
Så kom det sig att den brygga som var skrotfärdig 2003 och som bidrog till att motivera anskaffandet av Mittbryggan
återuppstod i form av ”Lillbryggan” 2005. Tack vare Bengt Jönssons bygglovsstrategi när vi sökte bygglov för
Mittbryggan (nämligen att söka bygglov för varje tänkbar brygga) kunde HSS 2005 ta i bruk Lillbryggan, i stort sett
utan kostnader. Det gick åt några påsar med bultar, lite plattjärn samt en del tid nedlagd av funktionärer och övriga
medlemmar för att bygga om bryggan med beslagen av en för virket mer skonsam modell. Hur länge Lillbryggan håller
vet vi givetvis inte, men det är en fascinerande historia om hur vår gemensamma sanning visade sig vara falsk.
Några bulthål kan övertyga oss om att en brygga är färdig för kassation, när ”snacket” fått jobba ett tag. Nu går det ju
an med bryggor, det är mycket värre när vi människor får för oss att ett folkslag/religion/nation inte går att lita på utan
får oss att starta krig och förföljelser. När vi hör negativt snack om en grupp människor är det väl ofta som med virket
i Jollebryggan, det mesta är hur friskt som helst, men nån liten del upptar allt vårt intresse och när snacket jobbat färdigt
så är hela gruppen inte mycket att ha.
Nästa gång du hör något riktigt negativt KAN det vara ännu en ”jollebrygga”!
Gunnar Eikman HSS ordförande

Information från valberedningen:
Har du några förslag angående förändringar i styrelse eller av funktionärer?
Kontakta oss senast den 15 oktober.
Lars Nikell - 0470-74 20 47, Istvan Magyari - 0472-134 51,
Pontus Hjortzberg - 0707-42 07 85.

Pantberättigande aktiviteter:
25 sept. Bergödag, höst
23 okt. Höststädning av Sjöborgen
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Ett utdrag ur Utprickningens loggbok under sommaren 1993!
Sjösättning av ”Algot”. Första resan gjordes tidigt i april. Vi körde via Bergö för att kolla om bojen fanns kvar till
bryggan då det hade rapporterats att den fått en ny plats i sjön. Mycket riktigt, bojen syntes ej, så vi begav oss till den
inrapporterade platsen. Kjelle och jag kontrollerade så att den låg tryggt. Den som bundit upp den sa att den klarade
sig, men för säkerhets skull kollade vi bojens ankare och det var som vi befarade av typen flytankare. Vi hade inget
val så vi lät den ligga. Då tiden rann i väg, tyckte vi att det blir att ta vägen hem över Kronoberg och Kalvasundet,
då där hade in rapporterats att kulan ej låg rätt. Vi fixade till så kulan kom rätt. Den låg långt ifrån sin rätta plats,
men fixades. Ja, vi han även få ner en kaffetår men det började bli kallare så vi styrde mot Evedal igen. Denna dagsresa
tog nära 5 timmar.
Nästa utfärd var att leta reda på var kulan i Evedal fanns, men då vi visste var kulan i Kalvasundet lagt sig så styrde
vi mot öster. Det blev en lång timmes bogsering tillbaka till Varvsbryggan. Denna resa tog nästan 2 timmar.
Då våren var lite som den ville så hade även frostnätter sina nycker. Det kändes sent en natt att kölden kom, så det var
bara att hoppa i kläderna och bege sig till ”Algot”. Temperaturen sjönk så det var till att tappa ur allt vatten, på med
isolering. En frusen ”Algot” hade ju ej varit bra. Detta var en extra utryckning på någon timme. Dagarna rusade så efter
någon dag var det dags att montera dit alla kranar och provstarta. Det gick inte så bra, så jag tog hem batteriet för
laddning. Det blev några resor igen och tiden som rusade blev 2 timmar, minst.
Vi närmar oss nu den 19/4. Resan går till Evedal. Monterat batteriet och nya kabelskor. 1½ timme tog det denna gången.
20/4: Resa till Jägaregap. Kontrollerat pricken, satt ut fyren i Kalvasundet (ej tänd). Letat efter grön prick vid
Hissö/Notö. Hittade den bakom ”Älgen”. Någon vänlig själ hade lagt upp den på land (hur den nu skulle hittas där).
Tillbaka i Evedal 2½ timmar senare.
Nästa uppdrag var att hämta genomgångna fyrar hos Hjortzberg som hade fått lite nya komponenter. Detta tog 2 timmar
att fixa.
Inköp av diverse material från Clas Ohlson.
12/5: Har varit i Alvesta och kollat reflexmaterial. En 2-timmars resa.
13/5: Startat fyren i Kalvasundet. Lämnat batterier till Pontus som hade lovat att byta. Det blev fadern som bytte.
Kört ut resten av fyrarna, 3 timmars resa.
14/5: Resa till Älmhult för inköp av kätting. Får tag i 95 meter, á 15:-/meter + moms. Det var dyrt, men vad göra,
jag behöver allt jag får tag på. Minst 6 timmar försvann där.
16/5: söndag: Hannes och jag gjorde en resa till Måssten, Hästhallarna och Einars kummel.
1:a anhalt: Måssten: vi monterade ny röd plåtfyr och batteri. Riktade upp allt.
Nästa anhalt, Hästhallarna: samma procedur där. Hannes kom med förslaget att montera en ögla på berget så man lätt
kunde binda, och även på infarten då aktertampen kunde behövas ibland. Resan fortsattes sedan mot Einars Kummel.
Även där monterades reflexplåt. Sedan allt blivit fixat begav vi oss mot Bergö för att släppa bryggan lite. Plåt på
bryggan monterades fast, skar mig, så vi behövde ha plåster. Tror ni det fanns, nej! Påtalade det för Öfogden. Kanske
det är löst nu. En lång resa som tog över 4 timmar.
Något senare, en söndag: Provisorisk lagning av ”Tack o Lov” tillsammans med Wåge. Tid: 2 timmar.
Lagt ut provisorisk boj Horsten, tid 1½ timme.
Hämtning, laddning av batterier, utkörning: ca 2 timmar.
Annandag pingst: montering av batteri i ”Tack o Lov” samt körning till Hästhallarna. Byte av blinkdon.
Letade sedan efter Horstens Prick. Har ej hittat den. Var gömmer den sig? Den kanske dyker upp? Tid: 2 timmar.
Måndag 7/6: Vakt. Måssten lyser ej.
Tisdag: Gick ut med Algot ut till fyren och bytte glödlampan,
Ja, så fortsatte sommaren 1993. Detta var bara en del av ett antal resor under åren.
Hälsningar Utprickningen, genom Håkan Lundahl
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Säkerhetsbesiktning
för fritidsbåtar

BÅT
KAPELL
Nytillverkning
och
reparation

Bävervägen 9
Norra industriområdet

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 besiktad
hör du av dig till:
Jörgen Hultman,
 0470-613 50
eller
Jan Holmgren,
 0470-470 29

Som HSS-medlem kan du annonsera gratis i
UfH:s "Medlemmarnas marknad"
Använd talongerna som ibland finns längst bak i tidningen,
skriv ett brev eller e-post till redaktören på e-postadress:
annika.hasselblad@glocalnet.net
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T
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P
F
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VI HAR ALLT FÖR SJÖN!
VI MARKNADSFÖR DE LEDANDE
MÄRKENA INOM DET MARINA OMRÅDET.
VI UTFÖR ÄVEN SERVICE, REPARATIONER
SAMT KONSERVERAR MOTORER & BÅTAR.
STORT VATTENSPORTEXPO!!

HÖR MED OSS OM DU
GÅR I BÅTKÖPARTANKAR!
VI LÄMNAR GÄRNA EN OFFFERT!

VÄXJÖ TEL. 0470-15080
RÄNTEFRITT!!!
UPP TILL 30.000:-

HAMMARGATAN 7

www.bilmarin.com

BRENDERUP TRAILERS
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HSS BJUDER TILL

FEST
Helgasjöns Segelsällskap fyller 60 år
Detta vill vi fira med en fest med

Mat och Dryck!

Dans till REPRIS orkester
och andra trevliga inslag under hela kvällen.
Där gästerna själva, med sitt medtagna, GODA humör utgör
essensen denna helt underbara afton!

Lördagen den 22 oktober, kl. 1800
Plats: Restaurang KÖK11 (I11-området)
Välkomstdrink
3-rätters meny, vin/öl till maten, kaffe
(KÖK11s bar har öppet för den som vill köpa mer att dricka)
300 kr/person
125 kr/barnmeny (över 7 år)
Anmälan: Betala in aktuell summa till
Postgiro 38 55 37-6 eller Bankgiro 5429-7403
Märk med "HSS 60 år" + Namn och HSS-nummer.
Skriv även hur många vuxna resp. barn som kommer.
Inbetalningen ska vara mottagaren tillhanda
senast Måndagen den 10 oktober.

Varmt välkomna,
önskar Klubbmästeriet och 60-års kommitén.
Har ni några frågor kring arrangemanget, eller speciella önskemål kring maten
(vegetariskt, allergi-anpassat etc.), kontakta gärna vår Klubbmästare
Arne Lundqvist tel.nr 0470-243 66 eller 0703-61 87 97
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Kustskeppare

Astronomisk
Navigation

Kanalintyg

Vid fart med fartyg/båt på
För dig som tänker ge dig ut europeiska inre vattenvägar
(kanaler etc.) krävs numera
på världshaven.
12x3 tim, Kursavg: 1.350 kr kanalintyg.
Förkunskap minst förarintyg och båtpraktik.
VHF-båtradio
1 kväll
Trafikteknik,
nödtrafik,
Kursavgift: 200 kr
lagar och bestämmelser
Gäller Vårterminen 2006
rörande VHF, olika typer av
radio och frekvensband m.m.
Prov för certifikat kan avläg- Användning av GPS
Lär dig att navigera till
gas efter kursen.
sjöss och till lands med
föra en seglats i europeiska 2x3 timmar
hjälp av GPS.
vatten.
Kursavgift: 350 kr
5x2 timmar
12x3 tim, Kursavg: 1.350 kr
Kursavgift: 495 kr

En direkt fortsättning på
Examinationskostnader skärgårdsskepparen.
efter genomgången kurs Mörkernavigering samt
sjösäkerhet för gång utomtillkommer.
skärs och på öppet vatten.
Skärgårdsskeppare
Leder till KustskepparDu får lära dig navigering- intyget.
ens grunder, båthantering, 12x3 tim, Kursavg:1.350 kr
rätt utrustning, sjövett samt
miljövård.
Utsjöskeppare
Leder fram till Förarintyg Kursen ger dig kunskap att
11x3 tim, Kursavg: 1.175 kr kunna planera och genom-

Medborgarskolan
Box 5 (Kronobergsg. 16)
351 03 Växjö
Information och anmälan
0470-130 20
eller skicka
e-post: vaxjo@medborgarskolan.se
hemsida: www.medborgarskolan.se

Försäljning vid
upptagningen
Soppa
&
Varm korv med bröd
till självkostnadspris!

Kom och köp!
Klubbmästarna,
Arne & Pontus
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Båtupptagning
den 8:e oktober
Båtupptagning med gemensam kran blir det i år lördagen den 8:e oktober. De
medlemmar som önskar lyft, varvsplats eller båda delarna, ska anmäla detta på bifogad
anmälningstalong senast den 30: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 30: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
publiceras på
www.HelgasjonsSegelSallskap.org.se
samt anslås på varvets anslagstavla senast
fredagen den 7: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 1/11.
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.
Vid fördelning av uppläggningsplatser ges företräde till medlemmar som under
föregående vinter haft plats på varvet. Vid platsbrist upprättar varvschefen en kölista.
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
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140

Hultqvist, Anders
Kungsvägen 104 A
Johansson, Håkan
Borggårdsvägen 77
Kouznetsov, Eugenij Kungsvägen 63 A
Hjalmarsson, Jan-Erik V. Esplanaden 27
Denny, Alexander Olsbergsvägen 10
Hjelm, Patrik
Mörners väg 58 A
Lindberg, Mikael
Vallmästarvägen 47
Johansson, Joachim Furulundsvägen 14
Gunnarsson, Markus Seminarievägen 42
Flovik, Berndt
Gamla Norrvägen 16
Fältström, Kristian Vikingagatan 10 H
Karlsson, Per-Anders Ekelundsgatan 14
Eng, Michael
Höjdvägen 4
Lindberg, Leif
Bastövägen 26
Andersson, Stig
Hovsgatan 9, 2 tr.
Nehlep, Peter
Högalundsvägen 16
Bornliden, Bengt
Österleden 48 A
Svensson, Thomas Kapellvägen 18
Gustavsson, Christer Klavervägen 20
Hytter, Mats
Förmaksvägen 38
Nilsson, Kent
Pär Lagerkvists väg 5
Lindvall, Stefan
Björktrastvägen 9
Fors, Mathias
Bäckgatan 22 B
Svensson, Torbjörn Grönsångarevägen 2
Lindström, Thomas Kristina Nilssons väg 5
Bredberg, Emilia
Häggvägen 4
Johansson, Mikael Gitarrvägen 1
Adenmark, Johan
Källarevägen 18

352 44 VÄXJÖ
352 61 VÄXJÖ
352 33 VÄXJÖ
352 31 VÄXJÖ
352 63 VÄXJÖ
352 38 VÄXJÖ
352 61 VÄXJÖ
342 35 ALVESTA
352 38 VÄXJÖ
352 43 VÄXJÖ
352 36 VÄXJÖ
352 36 VÄXJÖ
352 49 VÄXJÖ
352 44 VÄXJÖ
352 33 VÄXJÖ
342 35 ALVESTA
352 42 VÄXJÖ
352 62 VÄXJÖ
352 45 VÄXJÖ
352 62 VÄXJÖ
352 43 VÄXJÖ
352 42 VÄXJÖ
352 31 VÄXJÖ
352 42 VÄXJÖ
352 39 VÄXJÖ
352 50 VÄXJÖ
352 45 VÄXJÖ
352 62 VÄXJÖ

0470-51 08 94
0470-626 99
0705-68 01 66
0470-71 13 14
0470-153 74
0470-51 01 52
0472-136 73
0470-399 78
0470-483 32
0470-77 76 41
0470-72 97 50
0705-46 50 95
0470-76 32 70
0470-72 90 22
0472-470 37
0470-295 31
0470-159 82
0470-127 32
0470-624 46
0470-171 44
0470-478 84
0470-232 47
0470-488 96
0470-460 90
0707-17 82 26
0470-406 02
0470-664 52

Återinträde
1169

Erlingsson, Conny

Granvägen 8

360 42 ÅRYD

0470-77 41 10

Medlemmar med följande HSS-nummer har utträtt ur sällskapet
853, 915, 1042, 1613, 1614, 1909, 1961, 2000
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HSS
märken
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 svartemalj ................... 40 kr
Pins med slipsnål, guld på svartemalj50 kr
Pins med kedja, guld på svartemalj 40 kr
HSS-vimpel ............... 100 kr / 2 st 175kr
Märkena kan beställas av Wåge Strååt.
Kan även köpas direkt av Håkan
Lundahl, 0470-461 95.
Om du betalar i förskott på postgiro får du
märkena hemskickade fraktfritt.
Pg-nr: 38 55 37-6

Sjökort över
Helgasjön
säljes av
Wåge Strååt, 0470-466 37
och
Kjell Eriksson i Sjöborgen.

Annonsera i
Underrättelser för Helgasjöfarande
helsida .................. 1.000:halvsida.................... 600:kvartssida................. 350:medskick . pris på begäran
Kontakta
Sonny Hultman Tfn 0470-72 90 00

Honnörsgatan 15 (I11-området)
www.kok11.se
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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 25 september
Samling vid varvsbryggan kl 09.00 eller på Bergö kl 10.00.

Öfogdarna fixar fikat!
PANTAKTIVITET!
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Segelmakeribesök!
Boka söndagen den 30 oktober
HSS Utbildningssektion inbjuder till
ett studiebesök på Karlshamns segelmakeri
som numera heter Hamel Sails.
Vi träffas på parkeringsplatsen vid
Norrtullskolan kl. 09.15
för samåkning enligt egna önskemål till Karlshamn.
Studiebesöket är inbokat till kl. 11.00.
Vi får en inblick i segelmakeriets verksamhet,
men framför allt en genomgång av alternativa
segelskärningar, dukkvalitéer mm.
Det är nu en så snabb utveckling på materialsidan
att uppdatering av våra kunskaper måste ske ofta.
Hamel Sails bjuder på kaffe och fralla
och tillfälle ges för frågor.
Vill du ta tillfället i akt att lämna in segel för översyn
eller reparation går det också bra.
Vi måste lämna besked om deltagarantal.
Anmälan före den 17 oktober till:
Bengt Jönsson tel. 0470-223 50 eller 0706-26 87 11
E-mail: bgt.joensson@telia.com
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Utlysande av årsmöte för

Helgasjöns Segelsällskap
Onsdagen den 23 november
kl. 18.30 på KÖK11,
Lokal: Malajen,
Honnörsgatan 15
(I11-området)
Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till
styrelsen senast den 23 oktober!
Föredraget börjar efter årsmötet, dock tidigast kl. 20:00.

Program:

Lars Granath
från Hydrographica
se sidan 13 för mer info.
Kallelse och dagordning skickas ut senare!
Dessutom är det:
** Fika - kaffe / te med tilltugg. **

Väl mött - styrelsen
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Föredrag på årsmötet 23 november

Lars Granath, Hydrographica
Något av det mest spännande som hänt inom modern svensk sjömätning
är utgivningen av en serie specialsjökort över östkustens utskärgårdar
genom företaget Hydrographica. Dessa sjökort är fullständigt nyritade i
skalan 1:10 000 och och framställs genom en ny teknik innebärande
bearbetning av aktuella flygbilder vilka sedan kompletteras med omfattande
nymätningar i fält.
Grundaren av företaget, Lars Granath, har även tagit över rodret från
de legendariska kryssarklubbarna Kaj Hartelius och Åke Améen genom
sin medverkan i en serie böcker med hamn- och farledsbeskrivningar runt
våra kuster.
Lars Granath har 30 års erfarenhet av sjökortsproduktion på uppdrag av
båtklubbar och myndigheter. Han är utbildad naturgeograf och biolog och
har utvecklat metoden för sjömätning med hjälp av flygbilder. Lars Granath
jobbade under en lång tid som lärare i naturgeografi vid Stockholms
universitet med specialinriktning på kartografi. Numera arbetar Lars Granath
helt i sitt företag Hydrographica tillsammans med två medarbetare.
Lars Granath, som under många år sjömätt både insjöar och skärgårdar med
modern teknik för båtsportens behov, berättar om sitt arbete. Har ger
värdefulla tips om hur man får ut maximalt av de ordinarie sjökorten och hur
mycket man vågar lita på ett sjökort. Digitala sjökort kommer att bli allt
vanligare i och med att GPS-tekniken blivit vardagsmat och Lars ägnar en
stund åt att reda ut begreppen kring denna nya teknik.
Till den efterföljande frågestunden är alla välkomna med sina funderingar
och frågor om sjökort och navigation.
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Höststädning
i Sjöborgen
Söndagen den 23:e oktober kl. 1100
När städningen är avklarad vankas det korv och
en dricka samt kaffe på Sjöborgen.

Pantaktivitet!

Välkomna!
önskar stugfogdarna
i Sjöborgen
Är Du en ”fixare”?
Har du behov av ”plast” för reparation eller nybygge?
Behöver du böldspärr på båten?

Använd då NM båtepoxi!
Epoxi är flera gånger starkare än polyesterplast och är vattentät!
Produktsortiment finns för böldspärr, laminering, spackling, limning mm.

Återförsäljare i Växjö

Teknikprodukter Bengt Jönsson
Sävsångarevägen 6, 352 42 Växjö
Tfn: 0470-223 50, 0706-26 87 11
E-post: bgt.joensson@telia.com

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 8:e oktober 2005

Underskrift: ________________________________________

Mitt telefonnummer är: _______________________________

__________________________________________________

Min adress är: _______________________________________

Mitt namn är: _______________________________________

Jag har bytt adress

Jag önskar utträde ur HSS

Namn: ___________________________ Tel.nr: ____________

övrigt

Mitt medlemsnummer i HSS är: _________________________

köpes

Jag vill bli medlem i Helgasjöns Segelsällskap

HSS-nr: __________

Pris: _____________ kr.

max 25 ord

Text

säljes

MEDLEMMARNAS MARKNAD

Wåge Strååt
Ringsbergsv. 5 B
352 33 Växjö

Annika Hasselblad
Riddaregatan 59
352 36 Växjö

Istvan Magyari
Sköldstavägen 49
342 33 Alvesta

