
  
 

Föreningen Svanesund www.forsvanesund.se info@forsvanesund.se 
Box 17 
472 32  SVANESUND   
 

Information no 2, 2021 från Styrelsen  (210616) 
 

Vid årsmötet 2021-03-28 fick styrelsen följande sammansättning. Se komplett lista och samtliga 

dokument på vår hemsida, www.forsvanesund.se. 

 

Ordförande 

Kent Kihl  kent1@telia.com  0721-926090 

 

Kassör 

Terese Ekelund Pernervik tess.pernervik@gmail.com  0707-100651 

 

Sekreterare 

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

 

Ledamöter 

Johnny Johansson johnny.johansson19@gmail.com 0707-165902 

Kaj Svensson  kaj.svensson100@gmail.com  0702-196067 

Erik Ulvås   erik.ulvas@ncc.se   0702-619160  

Björn Dramsvik bjorn@konstart.se  0730-966222 

 

Medlemskap - Årsavgift 2021 
250:- för enskild medlem 

400:- för hel familj på samma adress 

1200:- för företagsmedlemskap ger möjlighet att presentera företaget på Facebook o Instagram samt 

annonsera på våra anslagstavlor.  

 

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. 

 

Sommaranställda 2021 
12/6 börjar våra 4 sommaranställda ungdomar sina anställningar. De kommer att tömma soptunnor, 

se till bryggor och strand, se till våra toaletter o dusch samt inte minst hålla kiosken öppen. Vi håller 

öppet till och med 22/8. 

 

HJÄLP GÄRNA TILL GENOM ATT TA SKRYMMANDE AVFALL MED DIG HEM. SER DU NÅGOT SOM 

BEHÖVER ÅTGÄRDAS – SÄG TILL. 

 

Badsäkerhet 
Tänk på att bryggor kan vara hala och trapporna kan ha påväxt. Föräldrar ansvarar för sina barn. 

Stranden har ingen badvakt så all badning sker på egen risk. 

 

 

http://www.forsvanesund.se/
mailto:kent1@telia.com
mailto:tess.pernervik@gmail.com
mailto:lena.dramsvik@gmail.com
mailto:johnny.johansson19@gmail.com
mailto:kaj.svensson100@gmail.com
mailto:erik.ulvas@ncc.se
mailto:bjorn@konstart.se


  
 

Föreningen Svanesund www.forsvanesund.se info@forsvanesund.se 
Box 17 
472 32  SVANESUND   
 

Parkering av husbilar 
Husbilar betalar under perioden 1/5 – 31/8. Vi erbjuder toaletter o dusch i servicehuset, 

sopcontainers för hushållsavfall. Det finns även möjlighet att tappa upp färskvatten. Se separat 

information uppsatt vid husbilsparkeringen. 

 

Båtklubbens gäster 
Båtklubbens medlemmar och hamngäster är välkomna att använda föreningens toaletter, dusch och 

avfallscontainers för hushållsavfall. 

 

Skräp/sopor  
Föreningen har soptunnor utställda som töms mellan 1/5 – 31/8. Ta gärna med skrymmande 

emballage och släng i återvinningen vid Frendo. 

 

Cyklar 
Cyklar placeras i cykelställ eller i dess närhet. Av säkerhetsskäl vill vi inte att man tar med cyklar ut på 

bryggor eller att de läggs på marken kring bryggan. 

 

Simskola 2021 
Anmäl intresse till  simskola@forsvanesund.se  - FÅTAL PLATSER KVAR 

 

Hemsida  
www.forsvanesund.se och har ni förslag, maila till info@forsvanesund.se 

 

Facebook 
Föreningen Svanesund (grupp) för föreningen  

Föreningen Svanesund (sida) för Second Hand butik 

 

Instagram 
Foreningensvanesund  #foreningensvanesund   #forsvanesund 

 

Trädavfall 
Du får INTE lägga trädavfall vid parkeringen från och med nu.  

 

Bastun – boka gärna tid ! 
Har du nyckel bokar du bastun i almanackan som hänger utanför bastun. Kontakta sekreteraren på 

0702-952001 i övriga fall.  Du löser en bastunyckel för 200:- i deposition om du inte har en. 

Medlemmar bastar för 20:- och gäster 50:- per person och du betalar för personer över 15 år. 

Betalning per swish 123 615 84 89  
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Lekplats 
Lekplatsen är besiktigad och öppen för lek.  Invigning 3/7 – se program. 
 

Secondhandbutiken i Svanesund 
Secondhandbutiken annonserar sina öppettider på Facebook och på butikens dörr. 

Normalt öppen lördagar 10-14. 

 

Skänk gärna grejer som du inte behöver och passa på att fynda något som är nytt för dig. 

Överskottet går till att bygga om vår brygga, förhoppningsvis 2022. 

 

Anslagstavlor 
Föreningen Svanesunds anslagstavlor är till för våra medlemmar. Markera ditt blad med vilket datum 

det sätts upp – det sitter uppe 14 dagar. Vill du som företag sätta upp information löser du ett 

företagsmedlemskap. 

 

Skadegörelse 
Skadegörelse polisanmäls av den som upptäcker det. 

 

Boulebanan 
Bouleklubben Musslan spelar normalt sett kl 16 varje söndag. Välkommen ! 

 

Föreningen Svanesund – en förening som gynnar oss alla 
Det är mycket som sker ”bakom kulisserna”. Vi söker medel för att utveckla Svanesund.  

 

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. 

 

 

 

Program  
 
Anslås separat 

 

 

 

Glada hälsningar 

Styrelsen 

http://www.forsvanesund.se/

