Föreningen Samarbete i Sannäs
Medlemsmöte
Lördagen den 12 augusti 2017
Lokal: Tältet vid Ängstugan
Tid: kl. 15.00
______________________________________________________________________

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnandes av ordförande Claes G. Hansson som hälsade alla välkomna.
§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Anders Knape
Till mötessekreterare valdes Marianne Åström
§3 Val av två justeringsmän/rösträknare
Ann-Sofi Fransson och Hanne Maeland valdes till justeringsmän och tillika
rösträknare.
§4 Föregående mötes protokoll (årsmötet170414)
Föreningens ordförande Claes G. Hansson läste upp protokollet. Vid justering har
Terje Hauger ersatt p2 under §7 Verksamhetsberättelse för 2016, med, (justerat till svenska),
”Kjell Nordberg uttryckte oro över kommunens vilja till att förnya arrendeavtalet om området
runt Ängstugan inte användes till sociala aktiviteter.
För övrigt påminde Kjell Nordberg att inte arrangera privata arrangemang som konkurrerar
med planerade aktiviteter i föreningens regi.” Kjell Norberg påpekade att spolplattan inte skall
renoveras utan uppgraderas och att switchen är till för att regnvattnet inte skall förorena
systemet. Därefter lades protokollet till handlingarna.
§5 Rapporter och meddelanden
- Midsommar; Föreningens midsommararrangemang tillsammans med campingen
blev i år igen en succé. Omkring 200 personer deltog, trots dåligt väder.
- Räkfesten; Knappt 50 Sannäsbor deltog. Med dessa två aktiviteter gav ingen vinst
till föreningen, midsommar firandet och räkfesten. Det ekonomiska utfallet +- 0.
- Ekonomi; Sannäsboken har hittills inbringat 7 200 kr, vilket är positivt. Stefan
bedömer att årets resultat inklusive kommande kostnader kan hamna på plus minus 0. Detta är
bättre än väntat. Budgeten för 2017 anger det beräknade underskottet till 15 000 kr.
- Aktiviteter; Rivning tält, söndagen den 13 augusti.
- Städdagen; 9 september, förutom den vanliga städningen som brukar ingå, föreslog
Claes även andra åtgärder, som t ex att märka upp vandringslederna runt samhället.
- Julglögg; 2 december, tändning av gran och samling därefter i kapellet.
- Upplag av båtar; Vägen till badet står ett antal båtar, som stått på land i flera år. Dess
ägare bör spåras och Johan som handhar arrendet av marken bör kontakta ägarna för att lösa
problemet. Föreningen anser att det är en ordningsfråga och markutrymmet skall ej användas
till uppsamlingsplats för evighets förvaring av båtar.

- P-platser; Hamnplanen och marken framför Ängstugan har mer och mer blivit en
ostrukturerad parkering av bilar under sommarens högsäsong. Felaktigt parkerade bilar
hindrar även arbetet vid båtrampen och kranen. Förslag att införskaffa skyltar och synliggöra
de skyltar som finns.
- Arrende; Föreningens arrendeavtal med kommunen gällande från den 1/1 201631/12 2020, därefter förlängning ett år i taget.
Johan Axelsson hyr kran, spolplatta och mark för uppläggning av båtar av
föreningen med på årsbasis från den 1/9-31/8.
Bo Karlsson har sagt upp sitt arrendeavtal med kommunen, gällande en bit mark och
vatten omkring sin sjöbod och är därmed beredd att överlåta sjöboden. Arrendeavtalet varar t
o m den 31/12 2017. Föreningen har anmält sitt intresse och ansökt hos Tanums Hamnar AB
om att arrendera gällande mark/vatten-område av kommunen och i samband därmed förvärva
sjöboden. Det tekniska återköpsvärdet är av oberoende besiktningsman värderat till 180 000
kr och går ej att kommersialiseras. Det befintliga kostnaderna för arrendet var 2010; 3 544 kr.
Med indexuppräkning kan avgiften nu landa på 3 734 kr per år. Föreningen anser att
kostnaden för det årliga arrendet kan man få in genom hyra ut de båtplatser som ingår, totalt
är det sju båtplatser. Kostnaden för sjöboden är på 180 000 kr, en kostnad som föreningen har
råd med. Vid en eventuell framtida avveckling av sjöboden skall en ny värdering göras vars
belopp då skall erläggas till föreningen. Föreningens ordförande Claes G. Hansson har haft
kontakt med kommunen/hamnbolaget. De anser att det är naturligt att det är föreningen, som
får ta över sjöboden och arrendet av mark/vatten-området som då blir en naturlig del av den
övriga marken som föreningen arrenderar av kommunen. Medlemmarna tyckte efter ha
diskuterat användningsområdet för sjöboden att det är angeläget att styrelsen fortsätter arbetet
med att sluta avtal med kommunen gällande sjöboden och markarrendet.
- Kapell; Kapellets bevarande är angeläget för Sannäs. Men är inte en fråga som
föreningen kan driva. Kapellfastigheten är lagfaren på Svenska kyrkan och tillhör kyrkans
prästlönefond. Enligt byggnadsplanen från 1969 skall fastigheten där kapellet står användas
förenings/samhällslokaler. Styrelsen och föreningens medlemmar var eniga om att Kapellet är
en kulturdel av Sannäs. En viktig uppgift att bevaka är att kyrkan inte tänker sig göra en
planändring för markområdet runt kapellet. Detta skulle kunna innebära en försäljning av
marken till tomter. Kapellet som har ett ytterst begränsat värde i sig, kommer förmodligen då
att rivas. Kapellets vara eller inte vara är en framtidsfråga att bevaka.
- Framtidsutredningen; Den grupp som Terje Hauger samlade ihop för att kläcka idéer
för att utveckla trivseln i Sannäs fick beröm. Några eldsjälar har redan kläckts i år. Björn
Dahlberg med konstutställning i Folkets Hus, Carina Ståhlbom med loppis även det i Folkets
Hus och Eva Lantz med ett egen "Lantz Dag" vid sitt ny öppnade galleri. Ann-Sofi Fransson
vill ha mera klara besked om vad som skall läggas ut på föreningens hemsida. Hon tycker att
allt som händer i samhället och närmaste omgivningen skall kunna publiceras på föreningens
hemsida. Inte enbart de aktiviteter som föreningen står för. Uppdrogs åt ordförande Claes att
genomföra ett möte med Ann-Sofie och Rahul angående informationsflödet.
- Grannsamverkan; Anders Ståhlbom föredrog anledningen till initiativet till
Grannsamverkan. Fyra personer är skall kontaktas när man ser något misstänkt i samhället
och runtomkring. Robert Karlsson, Bert Karlsson, Anders Ståhlbom, Ebbe Holm är de som i
första hand skall kontaktas. Informationsmaterial och dekaler delades ut angående
Grannsamverkan. Mer informationsmaterial och dekaler finns att hämta hos Anders
Ståhlbom.
§6 Övriga frågor
En förfrågan om det fanns hjärtstartare inom räckhåll i Sannäs. En hjärtstartare finns på
campingen vid kiosken och en finns på golfklubben.

Ordförande ansökte om tillstånd att få inhandla en parkbänk till parken ovanför vägen för ca
2000 kr. Medlemmarna biföll ansökan.

§7 Mötets avslutande
Sittande ordförande Anders Knape tackade styrelsen för hittills nedlagt arbete under året och
avslutade mötet.
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