
  
 

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

Information no 4, 2021 från Styrelsen  (211120) 
Styrelsen har följande sammansättning: 

 

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 

Suppleant Lena Johansson lena.sebbe@live.com  0738-167622 

Mats Pilhem  mats_pilhem@hotmail.com  0703-294280 

Anki Hesselmar anki@hesselmar.com  0734-029094 

 Lars Isaksson  lars.isaksson50@icloud.com  0702-044021 

 

Komplett lista och fler kontaktuppgifter hittar du på www.forsvanesund.se 

 

Medlemskap - Årsavgift 2021 
250:-  enskild medlem 

400:-  hel familj på samma adress 

1200:-  företagsmedlemskap. Ni kan 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. 

 

Julshow i Ängås skolans aula 
Torsdag 16 december kl 18.30 – ca 21.30- Eileen från Solegården och duon Showsisters gästar oss. 

Tingets hemma gör en julinspirerad landgång som vi äter tillsammans i pausen i skolans matsal. 

 

Vi korar Svanesunds första profil – Svanesundsprofilen. En person som gör mycket för vårt samhälle. 

 

Biljetter 250:-/person bokas via www.nortic.se , Swish 123 615 84 89 eller Bg 632-0352. Skriv 

julshow, namn o telefonnummer.  Har du frågor, ring på 0702-952001.     
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Julgran på torget 27 november 
Centrala Vägföreningen i Svanesund, Hemköp och Föreningen Svanesund sätter upp granen 

 

Luciafirande 12 december kl 17 vid Svanesunds Strand 
Kom och ha generalrepetition inför Lucia – alla är välkomna i bästa Lusseskrud. Även tomtar, 

pepparkakspersoner o julfigurer är välkomna.  

 

Lussemorgon 13 december – ljusets morgon 
Morgonpigga föreningsmedlemmar tänder marchaller i Svanesund. 

 

Svandoppet 1 januari 14.00 
Alla som är pigga på att starta nya året som vinterbadare – vi sätter på bastun kl 13.00 och tänder 

värmande eldar vid stranden.  

 

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

Facebook    Föreningen Svanesund  

Instagram   Foreningensvanesund  #foreningensvanesund   #forsvanesund 

 

Trädavfall 
I dagsläget finns ingen ny plats aviserad – du får köra trädavfall till Månsemyr. 

Föreningen hänvisar alla frågor till Orust Kommun. 

 

Bastun har bytt till kodlås 
Du som har nyckel, byt den till kod. Maila info@forsvanesund.se 

Bokning sker som tidigare via kalendern utanför bastun. 

 

Lekplats 
Lekplatsen utvecklas och vill du vara med i lekplatsgruppen mailar du ditt intresse till 

lekplats@forsvanesund.se 

 

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 eller organisation sätta upp information 

löser du ett företagsmedlemskap. 

 

Föreningen Svanesund – en förening som gynnar oss alla 
Mycket sker ”bakom kulisserna”. 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. 

Glada hälsningar från Styrelsen 

http://www.forsvanesund.se/
http://www.forsvanesund.se/
mailto:info@forsvanesund.se
mailto:info@forsvanesund.se
mailto:lekplats@forsvanesund.se

