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Året närmar sig sitt slut och vi kan sammanfatta Föreningens arbete på följande sätt. Samtliga våra
verksamheter utom Påskaktiviteten har uppnått positivt resultat vilket innebär att vi kommer att
kunna föreslå en bra avsättning till badbryggans underhållsreserv så att ytterligare nödvändiga
underhållsarbeten kan genomföras utan katastrofala ekonomiska konsekvenser. För Påskaktiviteten
med ”Ankplasket” kommer vi under 2019 att uppnå positivt resultat då kostnaderna för alla ankor
togs ut detta år och att vi, om vattenflödet blir tillräckligt, sjösätter 200 (2018 var det 100) ankor
någon dag i april.
Simskolan, Allsången, Midsommar, Kiosken, Midsommar har alla bidragit till det positiva kassaflödet.
Ytterligare aktiviteter kvar under detta år är Bastu, Tomteboulen, Julmarknad, Lucia marschaller
samt Julegran. Mer om detta kan ni läsa nedan.
Ett stort antal frivilliga har medverkat ideellt och vi ser fram emot att ändå fler anmäler sitt intresse
för att göra Svanesund till Orusts ”Nice” och ”Riviera”. Stort tack för ett fint arbete!

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.com
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BASTUN
Allmänna öppettider är:
Torsdagar
Dambastu
Fredagar
Blandbastu
Lördagar
Blandbastu

17-21
17-21
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 i kalendern av
den som sätter på bastun. Betalning med Swish eller kontant i härför uppsatt brevlåda i
omklädningsrummet.
En ny vattenberedare har kopplats in vilket ger tillräckligt med varmvatten för minst 10 badande.
Medlemmar kan skaffa sig en egen nyckel till Bastun. 200 kr deponeras och 100 kr återbetalas när
nyckeln återlämnas om några år. Vid missbruk kan nyckel återkallas utan återbetalning.
Ring 0705 164881 om problem uppstår.

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. Missbruk av denna favör kan
leda till åtal.

SOPOR i befintliga gröna container
Inga sopor får läggas i befintliga container från hushåll i Svanesund utan är enbart öppna för
Föreningen Svanesund och betalande Husbilsparkerare. Containerna töms varje måndag veckorna
19-37 (6 maj- 9 september). Detta ombesörjs av Orust Kommun.

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.
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BOULE
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 Gör föranmälan till jadabox@gmail.com

SIMSKOLA
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.
Simskolans tider har ändrats på önskemål av tidigare deltagare. Med en veckas förskjutning och med
avslutning på en lördag kommer vi att få fler deltagare på simlektionerna och fler deltagare på
avslutningen .

SOMMARPRAKTIKANT, SIMSKOLELÄRARE och SIMSKOLEASSISTENTER
Vi kommer att behöva anställa 1 sommarpraktikant (v24-v32) Helst 1 person men tiden kan delas
mellan 2 ungdomar om tidsöverenskommelse kan träffas. Vi behöver positiva mångsysslare som kan
vara självgående med initiativförmåga. Allehanda uppdrag gäller som t.ex. gräsklippning,
buskröjning, målning, städning, kioskförsäljning m.m. Den anställde skall vara simkunnig och inte
begränsas av allergier. Lön och övriga anställningsvillkor diskuteras.
Vi kommer att behöva 1 Simskolelärare med godkänd utbildning som har huvudansvaret för
simskoleundervisningen och arbetsledning av 1-2 assistenter. Gäller 11 juli – 5 aug och 6 timmar per
dag samt 1 tim lunch. Ingen simskola på lördagar och söndagar och inte heller 25-26 juli.
Vi kommer att behöva 1-2 assistenter att biträda Simläraren. Simlärarutbildning är inte obligatoriskt
men ungdomarna skall ha god simkunnighet och vara lyhörda för Simlärarens styrning och
föräldrarnas önskemål. Simläraren och assistenterna skall vara goda föredömen för eleverna. Gäller
12 juli – 3 augusti och 6 timmar per dag samt 1 timmes lunch. Lön och anställningsvillkor diskuteras
individuellt.
Ansökningar till ovanstående platser skall skickas till Jan W Kjellberg jan@forsvanesund.se med
angivande av namn, ålder (Födelsedatum), utbildning (erfarenhet av simskola) samt Email och mob.
Ange även eventuell önskad tidsbegränsning. Ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 april och vi
beräknar att kunna ge besked senast den 23 april.
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SVANESUNDSFESTIVALEN 25-27 JULI
Svanesunds Festivalen finslipas och programmet är spikat. Vi reserverar oss dock för att smärre
förändringar kan komma att ske på grund av artisternas situation och väderleken. Det nu gällande
programmet är följande:
25/7 Thunder Thursday Björn Rosenström, Sayit & vänner.
26/7 Festive Friday Linda Bengtzing, Dr Bombay, Drängarna, Sayit & vänner.
27/7 Smashing Saturday Martin Stenmark, Dave Bickler (från Survivor),
Bill Champlin (från Chicago) Art Nation, Sayit & vänner.
26-27/7 Barnprogram med Hoppborg, Ponnyridning, Ansiktsmålning, Komiker m.m.
Vi har förmånen att kunna sälja förhandsbiljetter till denna Festival fram till 31/12 med stor rabatt.
EN FANTASTISK JULKLAPP TILL HELA FAMILJEN !!!
3 dagars biljett

495:- (normalt 990:-)

1 dags biljett

175:- (nomalt 350:-) (specificera dag)

Barnbiljett

75:- (normalt 150:-)

Swisha 123 615 84 89 eller betala med Bg 632-0352 så ser vi till att ni får rabatterade biljetter. Ange
namn, önskad dag och mobil.
Vill ni veta mera kontakta www.forsvanesund.se och www.svanesundsfestivalen.se.
Arrangören kommer dagarna före evenemanget att med säkerhetsvakter besöka närliggande
fastigheter för att beskriva de rigorösa säkerhetsvillkor som gäller för Festivalen och besökare.
Hela området kommer att inhägnas och vakter finnas utstationerade på strategiska platser.

JUL I SVANESUND
Som vanligt har Föreningen Svanesund med bidrag från Hemköp och Centrala Vägföreningen rest en
julgran lagom till 1:a advent. Nu fattas bara snön!
Second Hand Butiken arrangerar en julmarknad med musik och försäljning utanför Second Hand
Butiken på Färjevägen den 8 december kl.12-18. Här kan man bl.a. köpa förskottsbiljetter till
Svanesunds Festivalen och Vykort från Svanesund.
Bouleklubben Musslan arrangerar Tomteboule den 16 december kl. 15. Sätt på tomteluvan och kom
med. Efteråt dricker vi glögg vid brasan till självkostnadspris. Föranmälan till jadabox@gmail.com
På Luciamorgon den 13 december 05-09 tänder vi marschaller på Färjevägen och Sesterviksvägen.
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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. Titta in någon lördag
och prata med dem om detta.

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. Vi planerar även för några poängpromenader
med priser både för vuxna och för de minsta. Läs om detta i vår på hemsidan.

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

MBR (Mountain Bike Race)
Den 20 juli går den succéartade Svanesund Mountain Bike Race av stapeln med start vid Badplatsen.
Där kommer även att finnas en utökad matmässa från lokala leverantörer. Vi hoppas även liksom
förra året kunna bli serverade Moule Marinière som i Bryssel och kanske även Fish and Chips i
tidningspapper som i London. Föreningen Svanesund säljer korv, glass och kaffe.

ANSLAGSTAVLOR
Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår(a) anslagstavla(or) vid infarten
till Badplatsen. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande.
Föreningen har även från och med 1 januari 2019 tagit på sig ansvaret för övriga anslagstavlor i
Svanesund, de som står nere vid Hemköp (2 st. utmed Skansvägen), 1 st. trekant (som står framför
Hemköp mellan husen) samt 1 st. anslagstavla nere vid färjeläget i Svanesund. Villkoren för
annonsering kommer att sättas upp på respektive tavla. Dessa tavlor kommer de närmaste dagarna
att rensas från gammal information och fräschas upp. Dan-Åke Danielsson blir ansvarig för dessa
tavlor.
Dan-Åke behöver 2 medarbetare att administrera anslagstavlorna.
Maila jan@forsvanesund.se eller danake52@icloud.com
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OANGENÄMA HÄNDELSER
Vi har inte fått tillbaka vår AED utrustning och Polisen har lagt ner ärendet. Vi hoppas att någon kan
sponsra oss en ny utrustning då sådan har sin givna plats på en Badstrand, men det är inte
Föreningen Svanesund som skall stå för detta tilltag att förstöra hållaren och stjäla utrustningen.
Utrustningen sponsrades ursprungligen av Orust Sparbank som tack för vår medverkan vid
Orustdagen i Svanesund.

GRANNSAMVERKAN
Vi önskar att flera områden ansluter sig till Grannsamverkan. Ju fler som är med desto säkrare kan vi
känna oss. Inbrottstjuvarna eller de som bara vill förstöra prioriterar inte områden som har ”ögon”.
Vill ni ha hjälp med uppstarten som är helt kostnadsfri kan ni kontakta undertecknad
jan@forsvanesund.com

LEKPLATS FÖR DE MINSTA
Tyvärr fick vi bakslag vad gäller finansieringen av Lekplatsen för de minsta. Allt var klart för
markberedning när beskedet kom att Centrala Vägföreningen inte har mandat att sponsra
investeringar inom tilldelat ansvarsområde. Vi har därför gått ut med en skrivelse till alla
medlemmar och deras företag om att bidraga med sponsring till den anläggning som kommer att
kosta ca 260.000 kr. Föreningen Svanesund åtar sig underhållet av denna plats.
Vi har även tillfrågat Allmänna Arvsfonden, Orust Kommun och Orust Sparbank. Från Arvsfonden
kan vi förvänta oss svar i maj/juni och från Orust Sparbank har vi redan fått positivt svar. Vi har även
fått positivt svar ifrån Orustbostäder. Detta bakslag försenar tyvärr starten av denna Lekplats men vi
hoppas att ändå kunna komma igång under 2019.
Vi vädjar åter igen till medlemmarna och deras företag att sponsra detta projekt. En tavla kommer
att sättas upp med namn på dem som skänker 2000 kr eller mer med största sponsrarna överst och
övriga i bokstavsordning. Bidrag kan swishas på 123 615 84 89 eller Bg 632-0352.
Önskas mer information kontakta jan@forsvanesund.se

”HUSET”
Framtiden för Huset är fortfarande under utredning och vi har inte fått någon ny information
Ordförande i 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.
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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.

ÅRSMÖTE 2019
Årsmötet kommer i år att hållas den 18 maj kl. 13.00. Platsen kommer att meddelas senare.
Eventuellt kan det bli aktuellt att vara i ”HUSET” dvs Warmarkska villan där Svanesunds
Segelsällskap huserar. Vi återkommer om plats längre fram.

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. Resultatet 2018 blir även bättre än 2017. Beloppet kommer att
rapporteras på Årsmötena. Denna åtgärd kommer att beslutas på nästa Årsmöte.
Swish 123 615 84 89 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 vinter, vår och sommar!
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
Jan W Kjellberg
Ordförande
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