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Jörgen Öbom
Martin Samuelsson
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Marie-Louise Bergener
Björn Dramsvik
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Anders Åkerström
Caroline Kragh

0705 164881 jan@forsvanesund.se
0735 487266 jorgen_obom@msn.com
0707 441804 thetrooper75@hotmail.com
0707 562987 owe@forsvanesund.se
0730 316277
0708 707785
0702 952001
0702 034021
0708 165412
0730 966222
0708 571260
0706 832100
0734 303534
0736 792925

Besök gärna vår hemsida www.forsvanesund.se eller vår Facebooksida Föreningen Svanesund.
Facebooksidan finns i 2 upplagor. En för Second Hand verksamheten och en för
Föreningsverksamheten. Lena Dramsvik uppdaterar den senare. Second Hand sidan sköts av Berit
Abrahamsson
Vill ni införa något, bilder eller text, kontakta någon av nedanstående personer:
Jan-Erik Dahlqvist (Sammankallande Hemsidan) 0704 893601, jadabox@gmail.com
Marie-Louise Bergener (Stf Sammankallande) 0708 165412 marie-louise.bergener@hotmail.com
Lena Dramsvik (Facebook) 0702 952001 lena@art-on.se
Berit Abrahamsson (Facebook Second-Hand) 073-0409133 berit@uppegarden.com

FÖRENINGEN SVANESUND 2019
Vi har nu kommit in på året 2020. Många styrelsemedlemmar har efter många års hårt arbete satt
Föreningen på fötter med ett stort antal nya och inkomstbringande aktiviteter och önskar nu avgå
och överlämna stafettpinnen till nya styrelsemedlemmar. Vår ekonomi är god även om fortsatt
fondering av medel är nödvändigt för att vara förberedda på oförutsägbara händelser med bryggor,
badplats och övriga områden som Föreningen Svanesund förvaltar. Nomineringskommittén har
sammanställt en komplett styrelse inför 2020 men det är årsmötet som skall välja ordförande och
ledamöter. Har ni önskemål så kan dessa framställas på Årsmötet eller genom
anders.r.akerstrom@gmail.com eller mobil 0734 303534.
Till alla er som av olika skäl nu tar ett steg tillbaka och framgent kan njuta av våra aktiviteter utan att
själva behöva dra lasset, framför jag åter igen Föreningens stora tack! Många av er har gjort en stor
insats för trevnaden i Svanesund! Detta tack riktas även till de frivilliga insatser som gjorts i
arbetsgrupperna.
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ÅRSMÖTE 2020 i FÖRENINGEN SVANESUND.
Årsmötet äger rum den 15 mars kl. 13.00 i Warmarkska Huset nere vid stranden (Seglarskolan).
Separat kallelse har skickats till alla medlemmar. Vi vädjar till medlemmarna att komma till detta
möte för att på så sätt befästa intresset för att vår Förening skall ytterligare aktiveras och ha fortsatt
förtroende inom vårt område.
I samband med årsmötet kommer Festivalsgeneralen Niklas Jigberg att närvara för att informera om
årets Festival och besvara frågor från deltagarna.

ÅRSAVGIFT 2020
250 kr för enskild medlem
400 kr för hel familj inkl. barn <18 år
50 kr för barn ≥ 8 - <18 år
Endast de som inbetalt årsavgiften för 2020 har rösträtt på Årsmötet.
Swish 123 615 84 89 eller Bg 632-0352. Glöm inte skriva namn, mobil och/eller Email på
betalningen. Meddela era Email eller andra ändringar så att ni kan få våra informationsblad.

TRÄDAVFALL
Trädafall får läggas utanför Husbilsparkeringen ner mot havet fram till den 15 april. Efter 15 april får
inget trädavfall läggas på befintliga högar. Inget grus, metall eller stubbar får medfölja. Om dessa
regler inte följs kommer vi att kräva återhämtning av felaktigt avstjälpta partier.

SOPOR I BEFINTLIGA GRÖNA CONTAINRAR
Inga sopor får läggas i befintliga containrar från hushåll i Svanesund utan är enbart öppna för
Föreningen Svanesund och betalande Husbilsparkerare och Hamnavgiftsbetalanda besökare.
Containrarna töms varje måndag veckorna 19-37 (4 maj – 7 september).
Vi har tyvärr noterat att området kring sopcontainrarna även betraktas som sopstation. Vänligen
respektera att detta inte är en allmän sopstation (även då skall inte skräp läggas utanför) och om
containrarna är låsta så betyder det att inget skall läggas där. Här måste vi hjälpas åt för att få stopp
på okynnesavstjälpning. Från och med v19 får besökande båtar som betalar hamnavgift lägga
hushållssopor i dessa containrar. (Se avtal med båtklubben nedan).

AVTAL MED BÅTKLUBBEN
Ett avtal har ingåtts med Båtklubben att hamnavgiftsbetalande besökare får rätt att använda våra
toaletter, dusch och avfalls-containrar till hushållsavfall. OBS endast HUSHÅLLSAVFALL. Övriga
båtägare får som tidigare ta avfallet med sig hem. Föreningen Svanesund kompenseras för denna
tjänst med 20% av Hamnavgiften. Från och med 1 maj till 1 september är dusch och containrar
öppna för Båtklubbens hamngäster.
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PARKERING AV HUSBILAR
Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim. och 120 kr för 6 - 24 timmar.
Betalning sker via Swish 123 615 8489 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. Gällande regler kan läsas vid Boulebanan.
Denna parkering är enbart avsedd för Husbilar. I mån av plats får vanliga bilar parkera där mot
erläggande av samma Parkeringsavgift och på samma villkor. Husvagn med bil räknas som 1 Husbil. I
mån av plats får bilen placeras bredvid Husvagnen annars framför, på samma ”parkeringesruta”.

BASTUN
Allmänna öppettider är:
Torsdagar
Dambastu
Fredagar
Herrbastu
Lördagar
Blandbastu

17 - 21
17 - 21
15 -19

Möjlighet finns till separat omklädningsrum för damer på blandbastudagen, bredvid Hcp-toaletten.
(Samma nyckel som till Bastun) För övrigt rekommenderar vi badkläder vid blandbastu. Inga uteskor
får användas i Bastun.
På förekommen anledning påpekas att vatten får bara hällas i bastuaggregatets vattenränna. Mindre
vattenskvättar kan placeras på stenarna. Vatten på aggregatets El-element medför kortslutning och
Bastun slutar fungera. Detta förfarande finns angivet på anslag 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 skall ske med Swish 123 615 8489
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. Vid missbruk kan nyckel återkallas utan återbetalning.
Ring 0705 164881 om problem eller frågor uppstår.

SOPOR I BEFINTLIGA GRÖNA CONTAINRAR
Inga sopor får läggas i befintliga containrar från hushåll i Svanesund utan är enbart öppna för
Föreningen Svanesund och betalande Husbilsparkerare och Hamnavgiftsbetalanda besökare.
Containrarna töms varje måndag veckorna 19-37 (4 maj – 7 september).
Vi har tyvärr noterat att området kring sopcontainrarna även betraktas som sopstation. Vänligen
respektera att detta inte är en allmän sopstation (även då skall inte skräp läggas utanför) och om
containrarna är låsta så betyder det att inget skall läggas där. Här måste vi hjälpas åt för att få stopp
på okynnesavstjälpning. Från och med v19 får besökande båtar som betalar hamnavgift lägga
hushållssopor i dessa containrar. (Se avtal med båtklubben nedan).
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SOMMARPRAKTIKANT 2020
Vi söker sommarpraktikant eller sommarpraktikanter som är intresserade av ett fritt utomhusarbete
från v 25-32. Kan besättas av en person eller delas upp av 2 ungdomar. Vårt krav är stor flexibilitet,
allt skall skötas och därför kan vi tyvärr inte anställa personer med allergibesvär eller
rörelsebegränsning. Arbetet kan komma att integreras i simskoleverksamheten under 3 veckor eller
delar av detta.

REGLER PÅ BADSTRANDEN
Barn som inte är simkunniga skall bära flytväst då de befinner sig utan följeslagare på badbryggorna.
Cykelåkning på Badplatsen eller på angränsande grönområden är inte tillåtet. Cykelparkering skall ske
på asfalterade vägar utan att hindra annan verksamhet.
Hundar får endast medtagas på den närmaste Badplatsen intill Husbilsparkeringen.

SIMSKOLA 2020
Årets simskola kommer att ledas av Rani Hassellöv i samarbete med Alva Back. Simskolan är verksam
v28,29 och 30 (6-24/7) med avslutning lördagen den25 juli. Anmälan kan göras till
simskola@forsvanesund.se.
Kostnaderna i år blir 700kr för medlemmar, 900kr för Orustbor (mantalsskrivna) och 1200kr för
Övriga. Kostnaden enbart för märkestagning bli 300kr
Betalning sker kontant på inskrivningsdagen måndagen den 29 juni kl 13-15 vid Badstranden eller via
Swish till Rani Hassellöv 0708-324781 före skolans start.

PÅSKFIRANDE MED ANKPLASKET 2020
På påskafton kl. 12-16 kommer de unga ner till stranden med fantasifulla kläder och sminkning. Alla
dessa får påskägg av Föreningen Svanesund. De som inte är utklädda kan köpa ägg i Servicehuset.
Ankplasket med 100 eller 200 ankor startar kl. 14.00. Att satsa på en anka kostar 50kr och det går att
köpa flera. Priserna i form av påresentkort för varje 100-tal startade ankor är 1500kr, 1000kr och
500kr för 1-3 pris eller vid 200 ankor 2x1500, 2x1000 och 2x500 för platserna 1-6. ICA MAXI i
Stenungsund sponsrar detta evenemang.
Anknummer köpes 1 timme före start vid Servicehuset. I första hand äger Ankplasket rum i Bäcken
men vid vattenbrist kommer Ankplasket att ske i havet mellan bryggor. Vid ogynnsamt väder ställs
Ankplasket in och inbetalde avgifter återbetalas.

SECOND HAND BUTIKEN i SVANESUND
Med handfast ledning och med entusiastiska medarbetare har vår Second Hand verksamhet
utvecklats från en ful ankunge till en vacker Svan som bidrar till vår Förenings verksamhet. Som
alltid vill de ha mer saker att förmedla och även gärna fler medarbetare. Kontakta Monica eller
Hartmut Bohlen i butiken när den är öppen. Normalt lördagar 10-14, eller via telefon 0766-319989.
Vi söker fortfarande lokal för att kunna sortera möbler för att öka försäljningen. Kallutrymme, lada
eller källarlokal är möjliga alternativ.
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OMBYGGNAD av SERVICEHUSET
Vi har ansökt om att få göra några smärre förändringar i Servicehuset. Altanen ner mot badet vill vi
fördubbla och dra fram till husknuten. Det blir då enklare att komma fram till kiosken och plats
beredes för 2 kaffebord med stolar. Inne i huset vill vi öppna upp en dörr så att försäljning kan ske på
båda sidor om Servicehuset. Omklädningsrummet för damer förläggs då till toalettrummet närmast
nuvarande ”kiosk”. Kommunen har godkänt ombyggnaden men vi har sökt bygglov för att allt skall
gå rätt till. Förhoppningsvis får vi besked före sommaren så att bygget, som sker i egen regi, kan
genomföras.

LEKPLATS FÖR DE MINSTA
Insamling för byggande av lekplats fortsätter. Hitintills har följande medel beviljats eller redan
betalats:
Orust Sparbank
50.000
Orustbostäder
6.000
Salong Petra
2.000
JWK AB
2.000
Erland Rydéns Minne
22.950
Rune Lea
2.000
Indus Sverige AB
4.000
Folkhälsorådet/Orust
30.000
Projektet har i dagsläget beräknats kosta 430.000 kr och avtal har beviljats av Orust Kommun att
anlägga den på gräsplanen framför Servicehuset där förut en Minigolfbana var placerad. Detta 8åriga Nyttjanderättsavtal är kostnadsfritt för Föreningen Svanesund. Området har markerats med
svarta stolpar. Detta blir en trevlig samlingsplats för både unga och gamla. Någon öppen lekplats
under dagtid för de minsta (0 - 8 år) finns inte idag i Svanesund.
Bidrag har sökts som ett LEADER projekt via Jordbruksverket. Vi har begärt 430.000kr. Avgörande
beslut tas i april med LAG som är beslutande instans i detta ärende. De medel som då står till
förfogande är icke utnyttjade medel. Hur mycket detta är , är i dagsläget inte kännt.
Vi vädjar åter igen till medlemmarna och deras företag att sponsra detta projekt. Vi vänder oss även
till andra företag som på detta sätt kan marknadsföra sitt företagsnamn eller produkter. En tavla
kommer att sättas upp med namn på dem som skänker 2000 kr eller mer med största sponsorerna
överst och övriga i bokstavsordning. Självklart tar vi gärna emot även smärre belopp. Många bäckar
små……. Bidrag kan Swishas på 123 615 84 89 eller Bg 632-0352. Alla bidragsgivare kommer att
omnämnas i kommande Informationsblad och på Hemsidan.
LEKPLATSEN kommer att kallas Erlands Lekplats, detta som en hyllning till Erland Rydén som i
många år arbetade för Svanesundsbornas trevnad. Önskas mer information kontakta
jan@forsvanesund.se
Utan bidrag från LEADER kommer detta projekt att upphöra och inbetalade sponsringspengar
återbetalas.
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ANSLAGSTAVLOR
Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på våra anslagstavlor vid infarten till
Badplatsen samt den vid färjeläget och nere vid Hemköp. Villkoren för annonsering finns på
respektive tavla. Dan-Åke Danielsson är ansvarig för dessa tavlor. Observera vilka villkor som gäller.
Datum skall ifyllas när de sätts upp och när de skall tas ner. Icke tidsmarkerade annonser liksom
felaktiga format nedtages. Vid frågor maila jan@forsvanesund.se eller danake52@icloud.com

SVANESUNDSFESTIVALEN 2020
SVANSUNDSFESTIVAL 2020 planeras till 30/7 - 1/8. SvanesundsFestivalen kommer att TV-sändas
Redan inbokade underhållare är:
Drängarna
Scotts
Nanne Grönvall
Emil Assergård

SKADEGÖRELSE OCH UNGDOMSPROBLEM
Vi påminner åter om vårt önskemål att Svanesund skall bli den plats där alla skall trivas. Ungdomars
attityder och beteenden som understöds av föräldrar har gjort det mycket otacksamt att arbeta
ideellt och vi hemställer hos föräldrar till barn i åldern 10-18 att informera sina barn att Föreningen
Svanesund arbetar för allas trevnad i Svanesund. Tillsägelser vid badstranden skall åtlydas och
buskörning med cyklar och mopeder, neddragning av flaggstänger, möbelomflyttningar och
möbelkastning i vattnet, stöld samt sprängning av brevlådor eller äggkastning på hus, är inget som
accepteras i vårt vackra Svanesund. Självklart skall våra områden inte ”grisas” ned utan tomflaskor,
ölburkar o.d. skall läggas i härför uppsatta sopkorgar. Snusprillor och fimpar tas med hem.
Allt detta är självklarheter för de flesta men tyvärr finns det både unga och deras föräldrar som
uppenbart inte tycker lika. Vi måste då hjälpas åt för att få ändring på detta beteende.

BOULEBANAN
Boule-banan är öppen för alla medlemmar utan kostnad då ni tar med egna klot. Gå ner och pröva
detta trevliga sällskapsspel. Boule klubben Musslan arrangerar söndagstävlingar under
sommarhalvåret. De vill gärna ha fler deltagare.

TENNISBANA PÅ ÖVRE HUSBILSPARKERINGEN
Det har kommit till vår kännedom att Orust Kommun önskar använda de gamla tennisbanorna för
annat ändamål i den nya Detaljplanen för Svanesund. Detta är naturligtvis inget att säga om i princip.
2 tennisbanor försvinner men vi föreslår att detta kompenseras med en allvädersbana nere vid
Badstranden på Husbilparsparkeringens övre del som ligger inom Vägföreningens
förvaltningsområde. En skrivelse har tillställts Orust Kommun med detta förslag. Tanken är att
Föreningen Svanesund administrerar banan och står för dess underhåll. Här finns tillgång till dusch,
toaletter och omklädningsrum.
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TILLVARATAGNA CYKLAR
De omhändertagna cyklarna kommer nu att lämnas över till Second Hand för försäljning. Nästa steg
blir skrotning. Ingen har anmält intresse för dessa.

STÄDDAG 26 april 09.30-14.30
Vi samlas för vårstädning , bryggnedsättning m.m.vid Servicehuset. 12.30 bjuder vi på korv och fika
för deltagarna.

VI BEHÖVER ERT STÖD!
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, sommar
och höst besöker vårt bad.
Kom gärna med förslag vad ni tycker skall bli bättre. Det finns inget som inte kan bli bättre. Vissa
saker tar längre tid att genomföra, andra kan kanske göras omedelbart. Vad som framförallt
begränsar oss är tillgång på kapital.
Om vi alla hjälps åt att plocka upp skräp som kastas, städar bryggan där krabbfiske skett, informerar
våra barn och barnbarn och därtill även själva, att vara aktsamma om vår ”RIVIERA” så slipper vi
onödiga klagomål och kan njuta av allt det vackra!
Att flaggorna hissas på flaggdagar och andra högtidsdagar är också en syssla som måste skötas. Det
uppskattas av både ortsbor och besökare.
Då nu styrelsen kommer att ombildas är det än viktigare att alla är med i vår förening. Att många,
många fler engagerar sig i vårt arbete. Kassans storlek måste åtminstone dubbleras för att
säkerställa bryggans framtid. Om kapital saknas blir följden att bryggan (bryggorna) rivs vid
katastrofal åverkan av vatten och vind. En sådan utveckling är det väl ingen i Svanesund som skulle
önska. Många årsavgifter är en garanti för att vi i framtiden skall undvika ett sådant scenario.
BETALA ER ÅRSAVGIFT!
Ring eller maila oss och berätta vad ni kan bidra med! Informera era grannar om att vi finns!
Vi finns för er skull!
Vi önskar alla våra medlemmar en riktigt skön vår och sommar
Jan W Kjellberg
Ordförande

Avgående styrelsen önskar den nya styrelsen lycka till med pågående och nya projekt!
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