
Information (2018:5) från Styrelsen

  Att skaffa sig nyckel är enkelt. Betala 200 kr och få tillbaka 100 kr vid återlämnandet om några år. 
Med nyckel kan ni själva boka enskilda
Bastustunder till en kostnad av minimum 100:-. För övrigt gäller vanligt pris med 20 kr för
medlemmar och 50 kr för icke medlemmar. Den som öppnar med nyckel har ansvar att allt gåt rätt
till, att inbetalning sker till föreningen och att städning genomförs. Vid öppna dagar swishar eller
kontantbetalar besökarna motsvarande belopp utan minimumavgift.

HEMSIDAN (www.forsvanesund.se)
Besök gärna vår hemsida för att ta del av våra evenemang. Vill ni införa något, bilder eller text,
kontakta någon av nedanstående personer:
Jan-Erik Dahlqvist (Sammankallande) 0704 893601, jadabox@gmail.com
Marie-Louise Bergener (stf sammankallande) 0708 165412 marie-louise.bergener@hotmail.co
Anders Arnholm 0703 160969 andersarnholm@gmail.com
Berit Abrahamsson 0730 409133 berit@uppegarden.com

STÄDDAGEN den 6 oktober

Ett stort antal medlemmar men även nyanlända boende i Svanesund, hörsammade kallelsen och 
kom ner till Badstranden för att höststäda. Nya flagglinor sattes upp, Bryggorna togs upp och 
inspektion gjordes av vår brygga för att fastställa behovet av renovering. Bryggorna är i gott skick 
men mindre ingrepp måste göras i vår. Nya flaggor ha införskaffats som kommer att hissas i vår.
Mängder av lökar grävdes ner åt vilka vi kommer att kunna glädjas i vår. I Linnélunden placerades
ett antal Kungsängsliljor vilket säkert skulle uppskattats av Carl von Linné som ofta beundrade 
dessa blommor i vilt tillstånd utmed Fyrisån på Kungsängen i Uppsala.
Buskar trimmades, cementring byttes ut, gräset klipptes, ris brändes här och där och ibland till
explosionsartat ljud till mångas förvåning. Cementrörsrabatterna rensades och toaletterna
rengjordes och avstängdes.
Elinstallationen till badlampan blev klar så att nattbadarna slipper snubbla ner i vattnet.
Vår extra varmvattenberedare på 200 liter kommer snart i drift så att även de sista bastubadarna
kan få en skön och värmande duschning. Vi väntar bara på elinkopplingen.
Möblerna har magasinerats och vilar lugnt i scenutrymmet.
Kalles korvar och kaffe uppskattades efter flera timmars arbete.
Stort tack till er alla som deltog och som dessutom medförde lökar som planterats!

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.
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. Den som öppnar tar på 
sig ansvaret att betalning sker och att städning genomförs efteråt. Anteckning skall göras av den 



som sätter på bastun. Betalning med Swish eller kontant i härför uppsatt brevlåda i 
omklädningsrummet.
Medlemmar kan skaffa sig en egen nyckel till Bastun. 200 kr deponeras och 100 kr återbetalas när
nyckeln återlämnas om några år. Ring 0705 164881.

MUSSLAN
Den fina musslan gjord av Karl Chilcott som stått framför Servicehuset har nu underhållsbehandlats
av Orust Kommun. En ny plats har utsetts och en ny betongsockel tillverkats. Musslan står nu i
blickfånget nere vid HCP-rampen. En lämplig bricka med konstnärens namn m.m. skall anordnas.

TRÄDAVFALL
Överenskommelse med Kommunen har träffats att endast risavfall (OBS endast risavfall) får 
placeras
nere vid Husbilsparkeringen mellan 15 oktober och 15 april. Detta måste respekteras. Ingen jord,
grus, sten eller metall får läggas ner. Detta förstör flisningsmaskineriet.

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.

Husbilsparkerarna får nu även använda Boulebanan utan kostnad med egna klot. I övrigt gäller de
normala Boulereglerna där medlemmarna har förtur. Kan läsas vid Boulebanan.

BOULE
Även Boulen går ner på lågvarv men det går att spela året runt. En Tomteboule arrangeras den 16
december kl. 15:00. Vi kommer att värma oss vid brasan i Linnélunden och där förtära rykande 
varm julglögg till självkostnadspris. Ta på er tomteluvor. Se Hemsidan www.forsvanesund.se

SIMSKOLA OCH SOMMARPRAKTIKANTER
Simskolorna på Orust har haft sin årliga träff med representanter från Fritidsförvaltningen. Vi
påpekade med skärpa kravet på att få praktikanter till Simskolorna på Kommunens bekostnad. Ett
stort antal Simskolor går på knäna (inte Svanesund) och kommer att upphöra med denna
verksamhet. Våra simskolor och våra badstränder som administreras av föreningar med minimala
bidrag från Orust Kommun, utnyttjas ju av kommunen i reklamsyfte och då kan man väl tycka att
nedläggning av badplatser och simskolor inte är optimalt. Möjlighet att få bidrag för utbildning till
Simlärare är ytterligare ett krav vi ställt då flera skolor har svårt att hitta utbildade lärare. Vi
avvaktar Kommunens tillmötesgående.
Föreningen Svanesund och dess Simskola kommer under nästa år att förlägga simskolan till
veckorna (28)29-31 med inskrivning och gruppindelning torsdagen 11 juli och första lektionsdagen
fredagen den 12 juli kl. 09:00-16:00 Uppehåll kommer att ske 25 och 26 på grund av
Svanesundsfestivalen men upptas igen måndagen den 29 juli för att avslutas lördagen den 3 augusti.

Ni som har barn som skall lära sig simma och ni (unga som äldre) som vill ta fler märken boka in
dessa veckor nästa år!
Simborgarmärkets dag förläggs sannolikt på onsdagen den 17 juli.

SVANESUNDSFESTIVALEN 25-27 JULI
Förberedelserna för Festivalen rullar vidare. Föreningen Svanesund har förhandlat fram ett avtal
med ansvariga Festivalsarrangörer och vi kommer aktivt att deltaga med glassförsäljning och
administration. Något ytterligare ansvar läggs inte på vår Förening utan styrs helt av företaget 
GIGGO HOLDING AB. Ett stort antal artister är redan förbokade av vilka kan nämnas Björn 
Rosenström, Drängarna, Dr Bombay och Art Nation. Flera andra är på gång. För barn kommer det 



att finnas Hoppborg, Ponnyridning, ansiktsmålning, komiker m.m.

Förhandsköp av evenemangspaket (3 dagar) kommer att erbjudas till mycket rabatterat pris. 495:-
Normalt pris efter nyår är 795:- och endagsbiljetter 295:- per dag. Förhandsbiljetter kan beställas
hos Föreningen Svanesund (jan@forsvanesund.se) eller i vår Second Hand Butik och är en 
strålande julklapp! Se även bifogat försäljningsblad.

Det är viktigt att vi Svanesundsbor ställer upp på detta evenemang som planeras att återkomma flera
år under förutsättning att allt löper planenligt med god publiktillströmning. Nu sätter vi Svanesund
på kartan som Orusts turistplats nr 1 med Orust Riviera som pricken över i:et.
Köper ni förhandsbiljetter via Föreningen Svanesund går viss provision till oss själva och våra
normala verksamheter.

Mer om Festivalen kommer att delges efterhand och kan även följas på vår hemsida
www.forsvanesund.se och www.svanesundsfestivalen.se.

SECOND HAND BUTIKEN
Second Hand Butiken rullar på som vanligt med normala öppettider på lördagar kl 10-14. Framåt jul
kommer öppettiderna att vara flera. Dessa kommer att annonseras på Hemsidan och Facebook
liksom på Butikens ytterdörr.
De tar gärna emot fler saker och skulle gärna vilja ha några fler medarbetare. Birgitta och Lena har
avslutat sina mångåriga engagemang och vi söker därför fler medarbetare. Titta in någon lördag och
prata med dem om detta.
I detta sammanhang vill vi meddela att Britt-Marie Rydén gått bort och begravningsgudstjänsten
äger rum den 19 oktober. Britt-Marie har i många år lagt ner sin själ i Föreningen Svanesund och 
för Second Hand Butiken i synnerhet. Vi är henne mycket tacksamma för alla de hundratals timmar 
hon ideellt har gett oss Svanesundsbor och medlemmar. Hennes arbete skall inte glömmas och vi 
arbetar vidare med henne i åminnelse för att göra Svanesund till en bättre plats att leva i. En 
minnesplatta med hennes namn kommer att tillverkas och uppsättas inom vårt område.

Till jul planeras en Julmarknad att äga rum den 8 december i anslutning till Second Hand Butiken.
Mer om detta längre fram.

ANKPLASKET
Någon gång i april kommer vi att återupprepa föregående års succé. Antalet Ankor fördubblas till
200. Dagen bestäms när vi har ett bra flöde i bäcken. Läs om detta på hemsidan.

SM I KRABBFISKE
Någon gång i juni-juli kommer vi att starta SM (SvanesundsMästerskapet) i krabbfiske för barn
under överinseende av föräldrarna så att ingen trillar i. En startavgift kommer att tas ut på 20:- som
går till priser. Egna fiskedon och agn skall medtagas. Flest antal krabbor vinner. Vid lika antal
krabbor gäller totala vikten. Läs om detta på hemsidan.

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

OANGENÄMA HÄNDELSER



Tyvärr drabbades vi av inbrott i Servicehuset vecka 40. Någon eller sannolikt några har tagit med 
sig vår AED utrustning som skulle kunnat rädda liv. Larmet är sönderslaget och utrustningen 
medtagen.
Händelsen är polisanmäld men sannolikheten att hitta de skyldiga är minimal om inte utrustningen
dyker upp till försäljning på Blocket eller Tradera. Om någon har något tips eller sett något speciellt
vid Servicehuset kvällarna 3-5 oktober så hör av er till undertecknad.

GRANNSAMVERKAN
Polisen har rapporterat om händelser under året och i motsatts till vad som just rapporterats om
inbrott i Servicehuset, har inga inbrott rapporterats i Svanesund och endast 4 på hela Orust under
2018 varav 2 i Kungsviken. Detta belyser nyttan och nödvändigheten av Grannsamverkan vilken
ännu inte är genomförd på flera ställen i Svanesund.

LEKPLATS FÖR DE MINSTA
Vi har nu fått platsen godkänd av Orust Miljö och Bygg. Ytan som har måtten 11 x 14 x 13x 16m
kommer att placeras där tidigare minigolfbanan var placerad. Marken kommer att beredas på det
sätt som föreskrivs. Utrustningen sponsras av Vägföreningen och montering och skötsel blir
Föreningen Svanesunds ansvar. Vi tar gärna emot sponsringsbidrag från Företag och enskilda och
kommer att sätta upp en tavla med sponsorernas namn. Bidrag kan swishas på 123 615 8489 eller
Bg 632-0352

”HUSET”
Framtiden för Huset är under utredning och en kommitté har bildats för att förhandla med
Kommunen om detta vårt enda hus i Svanesund som skulle kunna användas till Svanesundsbornas
fritidssysselsättning under administration av våra Föreningar i Svanesund.
Ordförande i den kommittén är Segelsällskapets ordförande Martin Källerfelt (0704 4501615) och
från Föreningen Svanesund deltar Ursula Johansson (0708 707785). Vi ser med spänning fram emot
resultatet från dessa förhandlingar (Diskussioner).
Fritidsförvaltningen på Orust Kommun sköter tills vidare uthyrningen av Husets lokaler.

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 och 2019 är 200 kr för enskild medlem, 50 kr för ungdom ≥8 -≤18 och 300 kr
för hel familj med barn<18 år, men på årsmötet 2019 kommer vi att föreslå höjd avgift(från 2020)
då stödet från Orust Kommun kraftigt reducerats för alla ideella Föreningar.
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.

BRYGGFOND
Styrelsen har vid tidigare sammanträde beslutat föreslå att 50 % av årens resultat (från och med
2017) skall fonderas för våra bryggors framtida underhåll. Detta för att säkerställa att kapital finns
tillgängligt när det behövs. Beloppet kommer att rapporteras på Årsmötena. Denna åtgärd kommer



att beslutas på nästa Årsmöte.
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 Samuelsson 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
Suppleant Marie-Louise Bergener 0708 165412
Revisor Nina Anyai 0708 571260
Revisorssuppleant Reine Svahn 0706 832100

Bilaga 1: Försäljning av Biljetter till Svanesundsfestivalen.

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

Svanesundsfestivalen 25-27 juli 2019

Föreningen Svanesund har fått erbjudandet att sälja förhandsbiljetter till Festivalen i form av
3-dagarshäfte samt enstaka Barnbiljetter till nedanstående priser:
3-dagars biljetthäfte (25,26, 27 juli) ≥12 år 495:- (Normalpris 795:-)
1 dags barnbiljett (Kl. 12-16 den 26 och 27 juli) 3-11 år 75:- (Normalpris 150:-)
Föreningen Svanesund erhåller provision på försäljningen.
Försäljningen kan ske av Second Hand Butiken och Medlemmar i Föreningen Svanesund.
Biljetterna kommer att finnas tillgängliga från 1 november och beställs av undertecknad.
Bifogar en Försäljningslista som var och en kan dra ut och rapportera till mig varje
söndagseftermiddag fram till och med 31 december.
Den enskilde som sålt mest per den 31 december erhåller 1 3-dagarshäfte som belöning.
2:an och 3:an erhåller var sin endagsbiljett (Värde 295:-).
DETTA ÄR EN UTMÄRKT JULKLAPP!

Biljetterna kommer skickas till köparna eller på annat sätt utdelas. Insatt förskottsbetalning
insättes på spärrat konto

Bokade artister är i dagsläget:
Björn Rosenström
Drängarna
Dr Bombay

mailto:info@forsvanesund.se


Art Nation
m.fl.

För barnen gäller att inträdet är mellan 12 och 16 den 26 resp 27 juli.

Attraktionerna blir bl.a:
Hoppborg
Ponnyridning
Ansiktsmålning
Komikeruppträdande
m.m.
Det är mycket viktigt att medlemmarna ställer upp på detta evenemang för att placera
Svanesund på kartan som Orust Turistattraktion No 1 med Orust finaste badstrand ”Orust
Riviera”. Detta kan bli ett lyft för vårt samhälle med oanade konsekvenser för vår tillväxt och
framtid. Planeringen är att detta skall upprepas i minst 5 år.
Inbetalning kan ske på swish 123 615 8489 eller Bg 632-0352 Skriv ”Biljett och E-mailadress
alternativt Mobiltfn”
Läs mer på www.svanesundsfestivalen.se
Är vi duktiga kan detta bli en bra förstärkning av vår kassa och en framstöt av Svanesund
Lycka till!
Jan W Kjellberg

3-dagars-
Biljetter
Antal

Barn-
Biljetter
Antal

Namn Email Summa
Kr

Namn:..................................................................................... 
Mob.............................................................................
Textat

Emailadress:.........................................................................................................Datum:......................
...........................

Maila eller ring in beställningarna varje söndag em: jan@forsvanesund.se, mobil 0705 164881


