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Verksamhetsberättelse 2016
Föreningen Sannäs Samarbete
Föreningen har under det gångna året haft tio styrelsemöten och två medlemsmöten varav ett
var årsmöte.
Antalet medlemmar var under året 242 st.
Under året har nedanstående inköp gjorts:
Plaststolar: 30 st
Grus till parkområden: 10 kubik

Flaggning på hamnplanen har handhavts av Christina Olsson. Hon har även skött plantering av
blommor både på hamnplan och den nedre parken.
Gräsklippning har utförts framför Ängstugen och runt bodarna.
Inoljning av soffor/bänkar och Folkets bro har utförts av Claes G Hansson.
Uppfräschning av parkområden med markväv och grus.
Två städdagar anordnades under året, 7:e maj och 10:e sep. Då städades stränder, rabatter och
vägkanter. Skrymmande skräp lades framför Ängstugan. Övrigt stoppades i säckar. Kommunen
tog därefter hand om avfallet. C:a 25 medlemmar mötte upp på städdagen i maj, tyvärr var vi
endast tre stycken på höststädet. Föreningen bjöd på varm korv med bröd, dricka och kaffe.
Inför sommaren restes föreningens olika tält. De två mindre tälten förstördes av storm i början
av augusti. Det kvarvarande tältet togs ned i september.
Midsommarfirandet arrangerades tillsammans med campingföreningen, med lövad dansbana,
midsommarstång, dragspelsmusik, dans och lekar runt stången. C:a 250 besökande, vuxna och
barn deltog. Föreningen bjöd barnen på dricka och godis.
Under veckorna 28-31 anlitades Monica Hagman för Yogaträning. Denna hölls på
Gultjärnsområdet.
Sannäsdagen hölls Torsdagen den 14 juli och besöktes av 334 betalande. För underhållningen
stod Lilla Kapellet (Frida och Joakim) samt operasångerskan Charlotte Huldt-Ramberg,
Strömstadsoperan.
Fredagen den 15 juli anordnades räkafton för föreningens medlemmar.
Helikopterflygning den 22 juli. 28 personer löste "flygbiljett".
Den tänkta Grillfresten den 30 juli med Andersson&Högdahl ställdes in p g a för få deltagare.
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Den 13 aug hölls medlemsmöte i Folkets Hus. 18 medlemmar mötte upp.
Den 20 aug arrangerades jazzkväll på golfklubbens restaurang. Ulf Call och Kasimir Bartosik
höll i arrangemanget. Peter Asplunds Trio med Lars Jansson samt Ewan och Hannah Svensson
stod för underhållningen. 184 glada besökare uppskattade tillställningen.
1:a advent tändes föreningens julgran på hamnplan. Den vackra granen hade skänkts av Bengt
Ekelund. Ett 50-tal personer mötte upp. Glögg och pepparkakor serverades av Susanna och
"jultomten" Anders Berntsson. Därefter gick ett 40-tal personer till Kapellet för samkväm. Sång
och musik utördes av Birgitta och Christer Nordgren. Till detta adventsfirande var alla
sannnäsbor inbjudna, medlemmar som icke medlemmar.
De tre övergivna båtarna som legat på plan framför Ängstugan samt bryggplattformen i viken
har flyttats , sandhögarna har jämnats ut och överbliven sand har forslats bort.
Under året har protokollen från års-, medlems- och styrelsemöten lagts in på hemsidan. Här
har Ann-Sofie Fransson varit oss behjälplig.
Båthantering inkl kran har på ett fördelaktigt sätt ombesörjts av Johan Axelsson.
Bengt Ekelund har upplåtit Folkets Hus för årsmötet.
Föreningsbidrag samt visst bidrag för jazzkvällen har erhållits från Tanums kommun
Till sist vill styrelsen varmt tacka alla medverkande i föreningens verksamheter, vid de olika
aktiviteterna och arrangemangen. Utan er hjälp hade allt detta inte kunnat genomföras.
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