
HAVSTENSSUNDS SAMHÄLLSFÖRENING
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019

STYRELSEN VILL FÖRST AV ALLT TACKA ALLA SOM GÖR EN INSATS FÖR
HAVSTENSSUND

Medlemmar

Samhällsföreningen hade (2019 -12-31)  349 medlemmar. Det är en minskning jämfört med 
antalet för 2018 som var 413.  

Styrelse, revisorer och valberedning

På årsmötet fredagen den 19 april 2019 valdes nedanstående ledamöter tll föreningens styrelse: 

Styrelse
Elisabet Brock
Lars Öberg 
Anders Johansson
Roy Blom 
Jörgen Jörgensson
Helena Nilsson
Peter Rathsmann
Fredrik Vinge
Tina Karling Hellsvik  

Ordförande
Vice Ordförande
(kassör)

Adjungerad

Valberedning
Kjell-Ove Blom  (sammankallande)
Henning Havsberg 
Jan Thuresson

Revisorer
Ingemar Andersson
Rolf Hansson och 
Kristan Karlsson (suppleant)

Styrelsen tackade Kjell Andersson för det betydande arbete han bidragit med under 12 år i 
styrelsen. Han har varit en nyckelperson i sin roll som kassör men också en viktg inspiratonskälla 
och drivkraf med et nätverk som samhällsföreningen haf stor nyta av.

Styrelsens arbete under verksamhetsåret

Styrelsen har genomfört 7 styrelsemöten inklusive det konsttuerande mötet där kassör valdes 
(Anders Johansson). Separata möten ägnade åt Norra magasinet, som varit prioriterat i styrelsens 
arbete under året, har hållits i samband med ordinarie styrelsemöten. 
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Separata möten har även hållits för projektet Destnaton Havstenssund - et projekt med 
fnansiellt stöd från Leader - Bohuskust och Gränsbygd.

Ekonomi

Ekonomiskt utall enligt separat ekonomisk redovisning, här i sammanfatning:

HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET

Nedan beskrivs de viktgaste aktviteterna i sammandrag.

Gemensamma aktviteterr
Städdagen genomfördes lördagen den 27:e april 2019. Container fanns på plats. Smörgåsbuff och
kafe serverades i Folkets Hus.

Midsommarafon frades traditonsenligt på fotbollsplanen i Havstenssund. Dagen innan samlades 
som tdigare fera familjer för at smycka midsommarstången. I år fck vi dansa tll dragspelsmusik 
framfört av Mats Lindberg och Agneta Rathsmann. Tillsammans med Anna Bäckstedt ledde de 
dansen runt midsommarstången. Förfriskningar tll barnen samt kafe med tlltugg tll de vuuna 
serverades. Samhällsföreningen tackar stort alla som medverkade under dagen och de som 
ordnade så at vi fck en vacker stång i år igen!

Havstenssundsdagen genomfördes lördag den 27 juli i samarbete med Skaldjurscaffet, fskarna 
och Samhällsföreningen. Många lokala företag deltog. Vi fck fantastskt väder och dagen blev som 
tdigare mycket lyckad!

Adventsmys har nu ordnats på hamnplan i tre år. Anna Bäckstedt är drivande tll denna 
uppskatade efermiddag! Flera aktörer medverkar med försäljning av lokalprodukter. 
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Samhällsföreningen tackar alla som medverkat och särskilt Anna Bäckstedt som samordnar allt. 
Deta initatv i vintermörkret hoppas vi kan fortsäta. 

Hemsidanr  www.havstenssund.se - Styrelsen har prövat olika lösningar för at få en läällgänglig 
skötsel av hemsidan. Linnfa Sjögren har varit webbansvarig men sidan har varit svårsköt därför är
Robert Dahlberg nu anlitad för at bygga om den.

Bok om Havstenssundr Styrelsen har försökt samla personer med kunskap och informaton som 
kan bidra tll en bok. Vi har diskuterat med fera personer i samhället. Vi planerar at starta en 
grupp som kan arbeta separat med denna spännande uppgif.

Trafiken genom samhllletr Efer at ha kontaktat trafkverket, polisen och kommunen utan at få 
tllfredställande svar har styrelsen återigen kontaktat trafkverket som svarat at de sat upp 
påminnelseskyltar om hastghet men at efersom de har begränsade resurser måste prioritera 
genomfartsvägar och runt skolor. 

Åtglrder på badstrandenr Tina Karling-Hellsvik har under året påbörjat en konstruktv dialog med 
kommunen om fera åtgärder tll förbätring av badstranden. Diskussion om at få tll stånd en 
bastu har fortsat men ännu har inget beslut tagits. 

Promenadslinganr De första skyltarna av promenadsligan har fytats för at inte vara blockerade 
av sopcontainer under sommaren. Skylt som ger informaton om Tångenrundan och väg förbi 
badplats har fytats tll Badvägen. Skylt har tllverkats efer Arne Alfredssons informaton om 
krigshistoriskt ursprung om trappan som går upp vid Silverknappen.

Hamnparkenr Efer Jan Ericsson och kommunens överenskommelse om övre östra delen av 
Ericssons trädgård har styrelsen haf kontakt med Tanums kommun om framtda planer för 
området. Marken är parkmark och samhällsföreningen genomförde en första röjning av området 
med klippning av buskar och träd.

Cykelvlgr Styrelsen har kontaktat kommunen för at skapa intresse för anläggande av cykelväg tll 
Grebbestad. 

Norra magasinetr Samhällsföreningen har fortsat haf samtal med Tanums kommun om 
magasinets status. Kommunen påbörjade arbete med at renovera fasad och fönster. Arbetet 
genomfördes under vår och sensommar och magasinet har nu en verkligt fn euteriör! Och det blev
den färg som de festa röstade på under Havstenssundsdagen.

Efer kommunen förvärv av Jan Ericsson del av magasinet träfade samhällsföreningens styrelse i 
mars 2019 Tanums kommunstyrelse för at få klarhet över kommunens planer. Deras viktgaste 
motv är at rädda magasinet och vi diskuterade vårt engagemang i magasinets bevarande. 
Styrelsen framförde som första önskemål det förslag vi presenterade 2012, som ursprungsidf för 
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samhällsföreningens engagemang, dvs at samhällsföreningen arrenderar byggnaden av 
kommunen som fortsat är ägare av fastgheten. Deta skulle tas tll kommunstyrelsen. Efer at vi 
kontaktat kommunen på nyt har vi haf två möten där samhällsföreningen presenterat plan för 
nytjande av magasinet, mycket efer Destnaton Havstenssunds förslag. Vi har nu löfe at 
kommunen fortsäter äga och är villiga at hyra ut tll samhällsföreningen. Nästa steg är at vi 
presenterar vad vi vill hyra och förhandlar om hyran. Kommunen erbjuder at vi kan vara del i en 
Lotsgrupp (sammanslutning för aktörer i samhället som vill träffa och få hjälp av olika 
myndigheter inom kommunen: Näringslivsenheten, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 
Tekniska förvaltningen, Serveringstillstånd, Räddningstjänsten, Tanums Hamnar AB, 
Polisen).

Denna lösning är ett mycket positivt och konstruktivt steg framåt för samhällsföreningen 
vilket innebär att vi inte längre behöver fokusera på att införskaffa finansiering till köp 
utan kan arbeta produktivt med strategi för verksamhet i magasinet.

Destnaton Havstenssundr är fnansierat av Leader Bohuskust och gränsbygd som är EU 
understöt. Linnfa Sjögren (projektledare) har tllsammans med styrelsen genomfört fera 
aktviteter samt utormat marknadsföringsmateriel av Havstenssund där man kan uppleva et 
hållbart fske och vatenbruk, samt unik natur och kultur:

Exempel på aktivieiee:
Strandeeukursion 27/7
Tångcaff 8/8
Upprätat pool med båtörare tll öarna 
Etablerat Destnatonsprojektet på Hemsidan
Planering för guidade vandringar, som vi hoppas kan börja 2020
Skapa vikfolder om Havstenssund
Artklar publicerats om projektet i Bohusläningen och Sportshopen Magaiine

Siyeelsen iackae alla som på olvka sät aebeiae föe och bvdeae tll  aisienssunds beiaeande och
uiiecklvng!

Havstenssund 2020-04-18

Elisabet Brock (ordf.)              Lars Öberg (vice ordf.)            Anders Johansson                       Roy Blom

Jörgen Jörgensson                  Helena Nilsson                       Peter Rathsmann                      Fredrik Vinge
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