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Information no 2, 2022 från Styrelsen 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 26 mars i Ängås aula. Styrelsens sammansättning och årsmötesprotokollet hittar 

du på vår hemsida www.forsvanesund.se 

 

Medlemskap - Årsavgift 2022 och 2023 
250:- för enskild medlem 

400:- för hel familj på samma adress 

1200:- för företagsmedlemskap. Presentera företaget på Facebook o Instagram samt annonsera på 

våra anslagstavlor.  

Swish 123 615 84 89 eller Bg 632-0352. Skriv namn, telefonnummer och/eller email på betalningen.  

 

Badsäkerhet 
Tänk på att bryggor kan vara hala och trapporna kan ha påväxt. Använd gärna badskor. Föräldrar 

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

 

Simskola 
Rani Hassellöv och Alva Back kommer även i år att lära barn i Svanesund att simma och ha hand om 

märkestagare mellan 4-23 juli. All information och formulär för anmälan hittar du på vår hemsida 

www.forsvanesund.se 

 

Sommarjobb 
Årets sommarjobbare har tillsatts och 4 ungdomar kommer att serva stranden i sommar. 

 

Skräp/sopor  
Föreningen har soptunnor utställda som töms mellan 1/5 – 31/8. Ta gärna med dig kartong, plast och 

tomglas till sopsorteringen. 

 

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. 

 

Facebook 
Föreningen Svanesund (grupp) för föreningen  

Föreningen Svanesund (sida) för Second Hand butik 

 

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

 

http://www.forsvanesund.se/
http://www.forsvanesund.se/
mailto:info@forsvanesund.se
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Instagram 
Foreningensvanesund  #foreningensvanesund   #forsvanesund 

 

Trädavfall 
Ingen ny plats aviserad. Du hänvisas till Månsemyr. Frågor hänvisas till Orust Kommun. 

 

Bastun har bytt till kodlås 
Du som har nyckel, byt den till kod. Maila info@forsvanesund.se. Bokning sker via kalendern i 

omklädningsrummet till bastun. Medlemmar 20:- och gäster 50:-/ person. Barn under 15 år gratis. 

Betalning per swish 123 615 84 89  

 

Lekplats 
Lekplatsen utvecklas. Vill du med i lekplatsgruppen. Maila intresse till lekplats@forsvanesund.se 

 

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. 

 

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. 

 

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 når du oss via telefon, mail eller post. 

 

Aktivitetsgruppen 
Föreningen har en grupp som kommer med idéer till aktiviteter, söker bidrag och genomför 

säsongsbundna aktiviteter.  

 

Program  
Anslås separat 

 

 

Glada hälsningar från Styrelsen 
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