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Hasse ocH agneta  
om Jönköping
Finaste platsen:

 Utefter Vätterstranden.
Finaste byggnaden:

 sofiakyrkan.
bästa Fikastället:

 bryggan.
där äter vi en god middag:

 på anna-gretas.

Hasse och Agneta Palmbergs hemsida har adressen www.futurewinds.se. Där kan man läsa                        om deras resor, se bilder och film och få veta mer fakta om båten och seglatserna.  Foto: Hans ocH agneta Palmberg 

månadens Jönköpingsbo
 
Utmärkelsen tilldelas en person som bety-
der något  positivt för Jönköpingsområdet 
och dess utveckling.
det kan till exempel gå till en entreprenör 
eller någon som vågar göra något annor-
lunda eller till en allmän glädjespridare.
efter tolv månader korar en jury Årets 
Jönköpingsbo bland de personer som blivit 
månadens  Jönköpingsbo.

ge oss ditt förslag!
Känner du någon som bör bli månadens 
Jönköpingsbo?
ge oss ditt förslag! mejl: skicka till repor-
tagechef@jonkopings-posten.se och skriv 
månadensJönköpingsbo i ämnesraden.
sms: skriv Jp (mellanslag) tIps (mellan-
slag) följt av ditt förslag och skicka med-
delandet till 72121.

”Vi märker att vi inspirerat     andra att våga göra saker”
Månadens Jönköpingsbo. Hans och Agneta hade mod att kasta loss

höjd-
punkter  
i livet

 ❏  barnens födelse.
 ❏  Vår australienresa 
under ett år (1985).

 ❏  När vi avseglade 
från Jönköping  
i juni 2013.
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”Alla har sina dröm-
mar, Hasse och Agneta 
skjuter inte upp utan 
lever sin dröm nu. 
Båda är oerhört trev-
liga och sociala. Agneta 
är ett enda stort hjärta 
hela hon även om hon 
har temprament och 
skinn på näsan. Jag 
saknar henne mycket 
som jobbarkompis 
men ska hoppa på 
båten längre fram och 
segla med Hasse och 
Agneta någon vecka.”

Melle Strömberg,  
ambulansförare i Jönkö-

ping, vän och före detta 
kollega till Agneta

”Hasse är kock och  
jättebra på matlag-
ning, Agneta sjuk-
vårdsutbildad, de har 
en gedigen kunskap 
om segling. Inga kan 
vara bättre lämpade 
att ge sig ut på en 
världssegling. De är 
sprudlande och om-
tänksamma och vill 
andra människor väl.”

Marie Leister,  
Jönköping, god vän  

till Hasse och Agneta 

”De är båda målinrik-
tade, på gott och ont. 
De kör sitt race men 
det hade inte kunnat 
vara på ett annat sätt. 
När man är ombord på 
deras båt blir man väl 
omhändertagen, både 
till kropp och själ. 
Pappa och mamma är 
båda mycket service-
inriktade och omhän-
dertagande.”

Tobias Palmberg, lärare  
i kemi, Na och matte på  

PB–gymnasiet i Jönköping

”Ibland satt vi i en 
sittbrunn och tittade 
på havet och flygfis-
karna, ibland var det 
grov sjö med vågor på 
tio meter. Ingenting 
var stilla. Hasse och 
Agneta är så livser-
farna och har mas-
sor med historier att 
berätta. De är så fan-
tastiskt trevliga och 
sociala att det nästan 
är pinsamt.”

Henrik Frödeen från  
Jönköping som seglade  

med på S/Y Laya i 24 dygn 
över Atlanten ivintras

kort sagt


