
Bästa HSF:are! 

 

HSF har under senhöstens och vinterns lopp utgående från höstmötets beslut och såsom framkommit i 

medierna förhandlat och förverkligat ett avtal med staden om skötseln av gästhamnsverksamheten i 

Östra hamnen. Stadsstyrelsen har den 16.1.2017 gjort beslut om två avtal med HSF: 

1) Avtal om gästhamnsverksamhet från och med 15.5.2017. 

2) Arrendeavtal på en 520 m
2 
stor tomt där det placeras en hamnkontors- och sanitetsmodullösning 

(bastun, duschar toaletter, tvättstuga). Efter att stadsplanen för Östra hamnen färdigställs har 

föreningen för avsikt att hitta en mera bestående lösning för det tilltänkta gästhamnsservice- och 

kappseglingscentret, sannolikt i anslutning till den nuvarande paviljongen. 

 

För att bedriva gästhamnsverksamhet har styrelsen i januari 2017 grundat ett av föreningen till 100% 

ägt bolag, Oy HSF Marine Ab, som under båtsäsongen kommer att ha 4-5 anställda för att betjäna 

båtgästerna - ett sommarjobb som kan intressera HSF:are i studieåldern. 

Hangö stads och HSF:s gemensamma intresse är att utveckla Östra hamnen till en växande och 

trivsam gästhamn med högklassig servicenivå och med beaktandet av principer om hållbar utveckling 

och värdegrunden för den havsnära miljön.  

Gästhamnsverksamheten överensstämmer med HSF:s målsättning att erbjuda högklassiska 

kappseglingsarrangemang både på kappseglingsbanorna och i regattahamnen i kombination med 

föreningens ambition att befrämja hangöbornas intresse för båtsport och segling. 

 

Styrelsen delger på vårmötet som hålls torsdagen den 23.2 kl. 19.00 i klubblokalen närmare 

information om hur gästhamnsprojektet framskrider. 

Den kommande båtsäsongens program är som bäst under bearbetning, där tyngdpunkten 

fortsättningsvis kommer att ligga på att bredda basen för juniorarbetet. Några viktiga datum att redan 

nu notera: 

 

12.5. Flagghissning, preliminärt datum 

10.6.  Seglingsskola, förbundets skolare är närvarande 

14-16.6. SBF:s och HSF:s träningsläger för Zoom
8
 och E-jollar. Hangös och Raseborgs juniorer 

med några års erfarenhet har möjlighet att deltaga. Förbundets tränare ansvarar för lägret och HSF står 

för utrustningen. 

17-18.6. AUDI Lättbåtsregatta, Zoom
8
-ranking, E-jolle ranking, Laserklasserna. 

7-9.7. EVLI Hangöregattan 

 

På Kaldoholmen fortsätter talkoarbetet med att uppföra stockstugan som flyttats från Östra hamnen.  

Om det finns intresse för båtförares förstahjälpkurs (FRK:s förstahjälp-kort 1) kan en kurs ordnas 

under mars månad till ett pris av 20-30 euro/deltagare. Vänligen meddela intresse till Kalle Niemi per 

epost: kalleniemi.ttk@gmail.com senast 15.2. 

 

Vänligen följ med HSF på facebook och på våra hemsidor www.hsf.fi för närmare information om 

evenemang och aktuella händelser.  

Vid betalning av medlemsfakturan, vänligen notera att referensnummer bör anges vid inbetalningen. 

Med bästa hälsningar! 

 

STYRELSEN 
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