
Information 2020:2 från Styrelsen

Ny styrelse, per 200315

Ordförande
Kent Kihl kent1@telia.com 0719-926090

Kassör
Owe Teichter owe@forsvanesund.se 0707-562987

Sekreterare
Lena Dramsvik lena.dramsvik@gmail.com 0702-952001

Ledamöter
Birgitta Drummond birgitta.drummond@gmail.com 0708-782621
Elisabeth Andersson bettanm54@outlook.com 0733-381256
Johnny Johansson johnny.johansson19@gmail.com 0707-165902
Kaj Svensson kaj.svensson100@gmail.com 0702-196067

Suppleant
Björn Dramsvik bjorn@konstart.se 0730-966222
Lars Isaksson lars.isaksson1950@icloud.com 0702-034021
Erik Ulvås erik.ulvas@ncc.se 0702-619160 

Hemsida
www.forsvanesund.se
Har ni förslag till hemsidan, maila till info@forsvanesund.se eller ring någon i styrelsen

Här kan du länka till hemsidan:    

Facebook
Föreningen Svanesund (grupp) för föreningen uppdateras av Lena Dramsvik
Föreningen Svanesund (sida) för Second Hand butik uppdateras av Berit Abrahamsson
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mailto:kent1@telia.com
http://www.forsvanesund.se/
mailto:info@forsvanesund.se
http://www.forsvanesund.se/
mailto:erik.ulvas@ncc.se
mailto:lars.isaksson1950@icloud.com
mailto:bjorn@konstart.se
mailto:kaj.svensson100@gmail.com
mailto:johnny.johansson19@gmail.com
mailto:birgitta.drummond@gmail.com
mailto:lena.dramsvik@gmail.com


Medlemskap - Årsavgift 2020
250:- för enskild medlem
400:- för hel familj inkl. barn <18 år
50:- för barn över 18 år

Swish 123 615 84 89 eller Bg 632-0352. Glöm inte skriva namn, telefonnummer och/eller email på 
betalningen. Informationsbladet skickas ut via e-mail.

Trädavfall
Trädavfall får läggas utanför husbilsparkeringen ner mot havet fram till den 15 april. Efter 15 april 
hämtas avfallet upp av kommunen och platsen skall vara ren inför säsongens besökare på 
parkeringen.

Sopor i befintliga gröna containrar
Containers är till för sopsäckar från Husbilsparkerare och Hamnavgiftsbetalande besökare.
Containrarna töms varje måndag veckorna 19-37 (4/5 – 7/9).

Avtal med båtklubben
Båtklubbens hamngäster har rätt att använda toaletter, dusch och avfallscontainers för hushållsavfall. 
Detta under säsongen 1/5-31/8.

Parkering av husbilar
Husbilar betalar för parkering under perioden 1/5-31/8 eftersom servicehuset är öppet under den 
perioden.

Betalning sker via Swish 123 615 84 89. Även kontant betalning är möjlig.

All information om parkering finns uppsatt vid husbilsparkeringen

Bastun – nytt aggregat på gång - 
Allmänna öppettider
Torsdagar, dambastu 17-21
Fredagar, herrbastu 17-21
Lördagar, blandbastu 15-19

Möjlighet finns till separat omklädningsrum för damer på blandbastudagen, bredvid hcp-toaletten. 
(Samma nyckel som till bastun). 

Medlemmar bastar för 20:- och gäster 50:- per person. Betalning per swish 123 615 84 89 eller 
kontant i brevlåda i omklädningsrummet.
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Sommarpraktikant 2020
Vi söker sommararbetare som är intresserade av ett fritt utomhusarbete från v 25-33. Vi söker 2 
personer som jobbar 5 veckor var.
Arbetsuppgifter:  Hålla bryggor och området kring och på strand rent och snyggt. Man använder 
trimmer och litet handredskap. Hjälpa besökare samt stå i kiosk. Städning av toaletter, dusch o bastu.

Regler på badstranden
Föräldrar ansvarar för sina barn. Stranden har ingen badvakt så all badning sker på egen risk.

Cyklar
Föreningen kommer att sätta upp cykelställ för att göra det lättare att säkert förvara cykeln när man är
på stranden.

Av säkerhetsskäl vill vi inte att cyklar tas med ut på bryggan eller läggs på marken kring bryggorna.

Simskola 2020
Vi återkommer med information om årets simskola

Påskfirande med ankplasket 2020 inställt MEN vi genomför Påskpromenad
Se separat information om promenad 9-13/4

Secondhandbutiken i Svanesund
JUST NU STÄNGD – ÖPPNAR NÄR DET LÄTTAR MED MÖJLIGHET ATT TRÄFFAS

Ombyggnad av Servicehuset
Vi har ansökt om att få göra förändringar i Servicehuset, bl a så att altanen mot vattnet fördubblas 
och möjliggör att man kan ta en kaffe vid bord där uppe.
Mer information när vi har erhållit bygglov

Lekplats
Insamling har skett under ett antal år och hittills har vi samlat in 118.950:-

Vill du aktivera dig i en grupp kring detta ? Vi behöver aktiva småbarnsföräldrar i föreningen för att få 
detta till stånd. Vi har mark klar från kommunen och behöver någon som för barnens röst.

Anslagstavlor
Föreningen Svanesunds anslagstavlor är till för våra medlemmar. Hör bara av dig till oss och meddela 
vad du sätter upp. Markera ditt blad med vilket datum det sätts upp – det sitter uppe 14 dagar. 
Vill du som företag sätta upp information – lös ett familjemedlemskap för 2020 och du annonserar 
fritt hur mycket du vill.

Om vi får för mycket annonser kommer vi att ta senare ställning till erbjudandet.
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Svanesundsfestivalen 2020
Festivalen planeras 30/7-1/8.
Mer info på www.svanesundsfestivalen.se

Skadegörelse
Skadegörelse polisanmäls av den som upptäcker det.

Boulebanan
Boulebanan är öppen för alla medlemmar utan kostnad och ni tar med egna klot.
Bouleklubben Musslan arrangerar söndagstävlingar under sommarhalvåret – se gatupratare inför 
spel.

För icke-medlemmar är det bara att swisha 20:-/person och ni spelar en dag med egna klot.

Städdag 26 april 09.30-14.30
Än så länge planerar vi att vi skall kunna hålla städdagen. Låt oss återkomma till den.

Föreningen Svanesund – en förening som gynnar oss alla
Det är mycket som sker ”bakom kulisserna”. Stranden ställs iordning inför sommaren. Städning av 
servicebyggnader och bryggor. Öppethållande av kiosk. Arrangering av säsongsaktiviteter som 
midsommarfirande mm.

Stöd föreningen genom ett medlemskap och deltag gärna i någon av våra aktivitetsgrupper.

Har du förslag eller synpunkter som du vill lämna till styrelsen når du oss via telefon, mail eller post.
Du kan också lägga ett meddelande i vår postlåda som finns på servicehuset.

Glada hälsningar
Styrelsen
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