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GLÖM INTE BETALA ÅRSAVGIFTEN!

Fortfarande ett stort antal som inte inbetalt årsavgiften. Vill ni inte vara medlemmar och inte
heller få denna information, meddela undertecknad på jan@forsvanesund.se så tar vi bort er
från listan. Föreningen Svanesund ansvarar för Badplatsen med minimalt bidrag från Orust
kommun. Vi är därför i stort behov av årsavgifterna för att framgent kunna hålla god standard
på bryggor och badplatsområdet. Vi arrangerar även Simskola, Bouletävlingar, Allsång, m.m.
helt ideellt för Medlemmarnas trevnad och områdets gemenskap.

Sommaren är över och de tyngsta aktiviteterna har förts i mål. Servicehuset nere vid stranden
kommer att succesivt förberedas för vintern, men Bastun kommer att hållas igång året runt.
Stort tack till de som hjälpt till med musik och allsång, simskola, boule, kioskförsäljning,
underhållsarbeten m.m.

HEMSIDAN (www.forsvanesund.se)
Administreras av Hemsidegruppen. Har ni synpunkter eller vill ha något insatt så kontakta denna
grupp, som gärna vill ha fler medarbetare knutna till sig.
Jan-Erik Dahlqvist (Sammankallande) 0704 893601, jadabox@gmail.com
Marie-Louise Bergener (stf sammankallande) 070-816 54 12 marie-louise.bergener@hotmail.com
Anders Arnholm
Berit Abrahamsson

STÄDDAG DEN 6 oktober kl 10-15 på Badstranden.
På städdagen ställer vi i ordning för vintern och alla möbler skall tas in, bryggorna tas upp och
området och utrymmen vinterstädas. Vi serverar kaffe och korv kl 13-13.30 till alla er som kommer
ner och hjälper till. Ett utmärkt tillfälle för alla nyinflyttade eller nya medlemmar att lära känna fler
medlemmar och vår Förening. Tag gärna med era barn, partner, skottkärra och kratta.
Under städdagen inbjuder vi alla medlemmar att med hela familjen plantera vårlökar kring hela
Linnélunden. Ni köper själva vårlökarna och planterar dem i grupper på övre kanten av 
Linnélunden.
(inte i Linnélunden). Kan bli ett trevligt minne för barnen när blommorna tittar upp i vår! Förslag 
till
lökar är Pingstliljor, Påskliljor, Pärlhyacinter, Scilla, Krokus, Kungsängslilja, Hyacinter, Snödroppe,
Vintergäck etc. Markera gärna er planteringsplats med pinne försedd med namn så undviker vi
dubbelplanteringar. Glöm inte att ta med planterinsspade.

BASTUN
Allmänna öppettider är:
Torsdagar
Dambastu 17-21
Fredagar
Blandbastu 17-21
Lördagar
Blandbastu 15-19

Möjlighet finns till separat omklädningsrum för damer på blandbastudagarna, bredvid HCP-
toaletten. (Samma nyckel som till Bastun) För övrigt rekommenderar vi badkläder vid blandbastu.

Inga uteskor får användas i Bastun.



För att underlätta bad under den mörka årstiden kommer strålkastare att placeras på Servicehusets
NÖ hörn. Skall ned- och intagas efter bruk. Bastun skall stängas i städat skick.
Större varmvattenskapacitet kommer att eftersträvas inom kort. En varmvattenberedare på 200
liter har införskaffats och kommer att kopplas in.
Kostnaderna på allmänna öppningstider är 20 kr för medlemmar och 50 kr för gäster.
Vid enskilda övningar är priset detsamma men då lägst 100 kr per tillfälle. Anteckning skall göras 
av den som sätter på bastun. Betalning med Swish eller kontant i härför uppsatt brevlåda i
omklädningsrummet.

MUSSLAN
Den fina musslan som stått framför Servicehuset har underhållsbehandlats av Orust Kommun.
Stubben som den huggits ur av konstnären Karl Chilcott började ruttna och ett nytt fundament
kommer att gjutas nere vid flaggstången före semestern har man lovat oss. På grund av sjukdom har
uppsättandet förskjutits men förhoppningsvis sker detta inom kort. I skrivandes stund har just
fundamentet börjat förberedas och gjutning beräknas ske denna vecka.

TRÄDAVFALL
Överenskommelse med Kommunen har träffats att inget risavfall får placeras nere vid
Husbilsparkeringen mellan 15 april och 15 oktober.

PARKERING AV HUSBILAR
Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 - 24 timmar.
Betalning sker via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad.

BOULE
Boulen har kommit igång på allvar och ett Klubbmästerskap (KM) har genomförts med 
efterföljande
trevligt samkväm. Söndagsboulen varje söndag kl 16-18 fortsätter så länge intresse finns.

MIDSOMMARFIRANDE
Midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt med dans kring Midsommarstången och 
fiskdamm
för de minsta. Ca 400 deltagare kunde registreras.

SIMSKOLA OCH SOMMARPRAKTIKANTER
Simskolan har avslutats med gott resultat. 44 deltagare var inskrivna varav 12 som märkestagare.
5 magistermärken och 5 kandidatmärken togs och promoverades på den tyvärr så blåsiga
avslutningsdagen. Sammanlagt presterade deltagarna godkända resultat för 225 märken.
Stort tack till Julia och Rani som på ett positivt och pedagogiskt sätt fick alla att trivas i årets
simskola.

HOPPBORG och STRANDHÄNG
Hoppborg uppfördes den 4 juli till många barns stora förtjusning. Samma dag fanns även ett s.k.
strandhäng som arrangerades av Fritidsförvaltningen. Att döma av aktiviteterna kring det uppsatta
Partytältet så var detta också mycket uppskattat.
Strandhänget repeterades även den 25 juli.

SIMBORGARMÄRKETS DAG
Simborgarmärkets dag med 116 deltagare. (År 2017 simmade 68) Detta är ett utmärkt tillfälle för
nybörjare och pensionärer att lugnt och stilla testa att simma 200m vilket kan vara en billig
livförsäkring.



ALLSÅNG
Under juli månad genomfördes 4 Allsångskvällar med 90-140 deltagare varje kväll. Våra egna
trubadurer och gästande allsångsledare och körer höll humöret på topp.

ORUST MB GIRO MED MATMÄSSA VID BADSTRANDEN 21 juli
Över 450 deltagare ställde upp i årets Mountainbike tävling med efterföljande Matmässa på
Stranden. Arrangörerna och de tävlande var alla belåtna och detta evenemang återkommer nästa år.
Vi ser fram emot fler deltagare i Matmässan , kanske också ett matstånd med ”Fish and Chips” i
tidningspapper.

SECOND HAND BUTIKEN
Second Hand Butiken rullar på som vanligt med normala öppettider på lördagar kl 10-14.
De tar gärna emot fler saker och skulle gärna vilja ha några fler medarbetare. Birgitta oh Lena 
önskar
avsluta sina mångåriga engagemang och vi söker därför fler medarbetare. Titta in någon lördag och
prata med dem om detta.

LINNÉLUNDEN
Porten är rest och grillplatsen färdigställd. Gå ner och njut av lugnet och den porlande bäcken där
Jättebalsaminen trivs. Den är en invasiv art men vi håller den stången. Öringarna som växer till sig i
bäcken låter vi vara.
Självklart tar vi med oss allt skräp som vi eller andra slänger omkring sig.

ANSLAGSTAVLAN
Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans
framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande eller stående A4 borde vara värd 200 kr 
per
år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan@forsvanesund.se

GRATIS UTOMHUSBIO
Måndagen den 13 augusti spelades ”För kärlekens skull” upp som utomhusbio vid Badstranden. 250
biobesökare slogs sig ner framför den stora filmduken och njöt av Ted Gärdestads musik. Tyvärr
avslutades kvällen med lite duggregn men den fängslande filmhistorien höll i stort sett alla i sitt
grepp. Ett tack till Orust Kommun för detta initiativ!

SVANESUNDSFESTIVALEN 25-29 JULI 2019
Förberedelserna för en stor festival i Svanesund 25-29 juli 2019 fortsätter. Samtal förs med
Kommunen och Föreningen har blivit förhandsinformerad. Tanken är att förlägga verksamheten på
området kring Servicehuset. Aktiviteter skall pågå från morgon till kväll med varierande
materbjudanden och storslagna framträdanden från scen. Området skall inhägnas och Festivalen
skall rikta sig mot alla åldrar men vid olika tidpunkter på dygnet. Kanske även någon regatta med
optimister eller simtävling över fjorden? Idéerna är många och inget är spikat., men en fantastisk 
PR för Svanesund skulle detta kunna bli.

OANGENÄMA HÄNDELSER
Under juli månad inträffade 2 olycksfall nere vid badstranden. Båda händelserna oberoende av
varandra och båda drabbade äldre damer. Ambulans tillkallades och i båda fallen med lyckligt slut.
Marcus Asplund, som dagen före deltagit i Räddningstjänstens utbildning i HLR, gjorde ett snabbt
ingripande och praktiserad med lyckat resultat den nya kunskapen assisterad av flera medlemmar.
Tack Marcus får rådigt ingripande!



Vad har vi lärt oss av detta? Att en olycka händer plötsligt och att man alltid skall vara minst 2
personer som håller uppsikt på varandra för snabba ingripanden!

NY REVISOR
Nina Anyai, som bor på Svanudden året runt, har åtagit sig rollen som revisor i vår Förening efter 
det
plötsliga och oväntade revisorsavhoppet strax före vårt årsmöte den 8 april i år.
Revisorssuppleanten Reine Svahn har reviderat 2017 års bokslut och inlämnat en revisionsrapport
utan anmärkningar.

MEDVERKANDE
Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i
föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Ovan ser ni de
styrelsemedlemmar som ni kan kontakta.
VI BEHÖVER ERT STÖD!
Årsavgiften för 2018 är fastlagd sedan tidigare och kan omedelbart betalas av envar. 200 kr för
enskild medlem, 50 kr för ungdom ≥8 -≤18 och 300 kr för hel familj med barn<18 år, men för 2019
kommer vi att höja avgiften då stödet från Orust Kommun kraftigt reduceras för alla ideella
Föreningar. ”Husets” framtid har blivit något klarare. Svanesunds Segelsällskap har avtal under
månaderna juni, juli, augusti. Övriga månader är än så länge administrerade av Fritidsförvaltningen
på Orust (Malin Andersson).
Det är många som gärna promenerar ner till badstranden, som badar och använder våra bryggor och
badstegar, som njuter av rena ytor utan cigarettfimpar, prillor, burkar och annat skräp. Att det är
rent i duschrum och på toaletterna, att det finns papper för både det ena och det andra sköter sig inte
självt. Det är Föreningens Styrelse samt några entusiastiska medarbetare som ser till att allt detta
fungerar och bidrar till hela Svanesunds trivsel. Inte minst för skolbarnen som på såväl vår som höst
besöker vårt bad. Att flaggorna hissas på flaggdagar och andra högtidsdagar ombesörjes också av
den oavlönade styrelsen.

Detsamma gäller flaggorna vid Parkeringen som inför nästa säsong måsta ersättas med nya, vilket
bekostas av Föreningen även om vi tycker att detta borde vara Kommunens skyldighet som en
välkomnande hälsning till besökande nordbor och Europeer.

BRYGGFOND
Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde beslutat att 50 % av årens resultat (från och med 2017)
skall fonderas för vår bryggas framtida underhåll. Detta för att säkerställa att kapital finns 
tillgängligt
när det behövs. Beloppet kommer att rapporteras på Årsmötena.
Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Glöm inte skriva namn, mobil och Email på betalning.
Ring eller maila oss och berätta vad ni kan bidra med!
Meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.
Vi ser fram emot att träffa er på några av våra kommande aktiviteter i höst, vinter och vår!

Jan W Kjellberg
Ordförande

Styrelsen 2018-19 (om ni vill ha kontakt med oss)

Ordförande: Jan W Kjellberg 0705 164881 jan@forsvanesund.se
V.Ordförande Jörgen Öbom 0735 487266 jorgen_obom@msn.com
Sekreterare Martin Samulelsson 0707 441804 thetrooper75@hotmail.com
Kassör Owe Teichter 0707 562987 owe@forsvanesund.se



Ledamot Kalle Samuelsson 0730 316277
Ledamot Kerstin Göthlin 0702 389087
Ledamot Ursula Johansson 0708 707785
Suppleant Lars Isaksson 0702 034021
Suppleant Anders Arnholm 0703 160969 andersarnholm@gmail.com
Suppleant Marie-Louise Bergener 0708 165412
Revisor Anne Anyai 0708 571260
Revisorssuppleant Reine Svahn 0706 832100

958500-2927
Bg 632-0352
info@forsvanesund.se
www.forsvanesund.se


