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Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Medlemsavgiften för 2019 är endast 50 kr per enskild person. Detta bekostar de aktiviteter vi
ordnar samt övriga förbättringar i Grönemad. Betala in avgiften via vårt bankgironr: 5308-4208 eller via SWISH. Glöm inte att skriva 
ditt namn i meddelandet. Norska medlemmar betalar utan avgift till vårt bankgiro vid besök på Tanums Sparbanks kontor i Tanumshe-
de. På vår hemsida www.gronemad.se finns en blankett att fylla i med dina kontaktuppgifter, så vi kan informera dig direkt om allt som 
händer i Grönemad under året. Vår GDPR-policy kan ni läsa på hemsidan.

50:- / medlem

#  Vår vördade styrelsemedlem och hamnkapten, Bengt Vineberg, har lämnat oss nu i januari efter 
en tids sjukdom. Det är en stor förlust för oss alla i Grönemad. Han har engagerat lett midsommar-
dansen, han har ordnat poängpromenader både till lands och till sjöss, han har varit en god ledare 
vid Grönemadsdagarna, han har skött vår hemsida www. gronemad.se, allt har Bengt medverkat i. 
Han blir svår att ersätta på många punkter. Vi saknar honom mycket.

#  Som ny hamnkapten i Grönemads Hamnförening träder nu Kjell Karlson in, bosatt året runt på 
Amiralsvägen. Han har även tagit över hamnens hemsida, www.ghf.se. Samhällsföreningens 
hemsida, www.gronemad.se kommer Peter Törnros att ta hand om. Vid föreningens årsmöte den 
9 juli kommer en ny styrelsemedlem efter Bengt att väljas in.

Lite kunskap och information om Grönemad 
från Grönemads Samhällsförening

sammanställt av Peter Törnros och Jörgen Wickström



HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD

Hummerpremiären den 24 september blev en lite blåsig historia med nordanvindar som innebar att många lade sina tinor 
inomskärs. Blev en normal höst i övrigt med både sol- och regndagar, men inga stormar. Julen blev typiskt grön med +6O C
på julafton. Orkanen Alfrida som härjade i landet i början på januari drabbade oss inte nämnvärt. Lite snöslask av och  till under 
vintern. Snöplogen körde några gånger på våra småvägar, mestadels förgäves, blev aldrig långvarigt.  Många dagar med 
isande nordanvindar och ringa nederbörd.  Det blev facit för årets vinter här. Aldrig någon isläggning, inte ens inne i hamnen. 
 
Ett stort räddningspådrag drogs igång vid Kullgrenbryggan en eftermiddag i januari med 2 ambulanser, 2 räddningsfordon, 
1 polisbil, 1 räddningsdykarbuss, kustbevakningens båt,  2 båtar från sjöräddningen och 2 räddningshelikoptrar med ytbärgare. 
En person hade rapporterats saknad, man letade i två timmar, men ingen stod att finna!

LITE NYHETER I SAMMANDRAG

#  Vad gäller bergsområdet mellan Grönemad och Krossekärr, kallat Kuseröd 1:2, 1:3 och Krossekärr S2, med byggherre 
Tanums Bostäder AB (TBAB) har man nu kommit överens med övriga inblandade om tillträde till det aktuella markområdet via 
infarten från Krossekärr. Men några styrelsebeslut har dock ännu inte fattats gällande den fortsatta hanteringen i ärendet.
Området har en byggrätt om 11 villatomter och ett större antal lägenheter i flerbostadshus om högst två  våningar.

#  Den stora Altarstenen i naturvårdsområdet vid Munkekyrkan (grottan) har ju tyvärr varit bemålad med graffiti sedan några 
år. Länsstyrelsen har gett oss tillstånd att rengöra stenen.  Vår vice ordförande i föreningen, Peter Törnros, påbörjade rengö-
ringen förra året med miljövänliga lösningsmedel. Men den varma sommaren omöjliggjorde fullföljandet. Vätskan dunstade för 
snabbt. Då färgerna har bitit sig in djupt granitens porer kräver det mycket  fortsatt arbete.

#  Länsstyrelsen har föreslagit en enhetlig fartgräns på 40 km/h på Grönemadsvägen, väg 1011, i stället för som nu 
differentierad 30 km/h och 50 km/h. Samhällsföreningen har yttrat sig över remissen. Vi har likhet med polisen föreslagit 
30 km/h förbi Ängens förskola, därefter 40 km/h fram till Amiralsvägen, och sedan som nu 30 km/h ut till havet. Yttrandet 
lämnades in den 31 juli 2017, men inget har hörts från länsstyrelsen sedan dess.

#  Samhällsföreningen har påtalat att Fastighetskontoret med enkla medel kan skapa en bättre och säkrare genväg till 
Grebbestad för gående och cyklister från Grönemad. Det gäller iordningsställande av den stig som förbinder Grönemadsvägen 
med Hagavägen som nu har stenar, ett dike och sly. I vinter har kommunen därför avverkat en del vegetation på platsen och 
underhandlar enligt uppgift nu med Trafikverket om fortsatt arbete på platsen.

#  I sammanhanget har vi också påpekat att vägavsnittet mellan utfarterna från Klangs väg och Gata innehåller störande 
ojämnheter i beläggningen som gör att många bilister och cyklister väljer att köra vänstertrafik här, vilket knappast befrämjar 
trafiksäkerheten.

#  Informationstavlor kommer att sättas upp på tio nya vägar i vårt område, de med personnamn. De vill ge en bakgrund 
till varför vägarna har fått just de namnen. T.ex. Linds väg, vem var Lind? De flesta skyltarna har även gamla foton som visar 
personer och gamla miljöer. Ge dig ut på spaning och lär mer om din närmiljö!

#  Samhällsföreningen satsar vidare på Grannsamverkan. För att öka tryggheten i Grönemad ska Grannsamverkan göra 
brottslig verksamhet mindre attraktivt genom ökad uppmärksamhet  från de boende. Till Kristi Himmelsfärdshelgen planerar 
vår ordförande, Ulla Carlsson, att sammankalla ordföranden i alla ingående föreningar i Grönemad för att diskutera 
genomförandet.

#  Fåren kommer  till sin hage  i Grönemad  även i år. Maria Ivarsson på Hoghem gård och Stall vid Vitlycke har lovat oss 
söta lamm och snälla tackor i år också. De kommer sannolikt i maj för att äta sig mätta och glädja alla barn och vuxna. 
Fårhagen är också en populär rastplats före och efter fårsäsongen. Där kan hundar springa och känna sig fria.

#  Nu finns det två hjärtstartare att tillgå i Grönemad, en i I entrén till Everts Sjöbod och en vid entrén till Grönemadsvägen 
47 (där du först ser havet). Den senare är inköpt i lika delar av Grönemads Samhällsförening och Grönemads Hamnförening. 
Båda är anslutna till hjärtstartar-registret.Gå gärna med i appen SMS Livräddare!

#  Tanums kommun som har en torrtoa intill pumphuset vid Kullgrenparkeringen, ska nu installera en vattentoalett där istället. 
Mycket glädjande för oss I Grönemad, men den kommer förmodligen inte bli klar förrän till hösten…

#  Kommunen kommer att sätta upp skyltar på stränderna på ömse sidor av Kullgrenbryggan om att hundar inte fårvistas där 
under perioden 1 juni – 31 augusti, dvs inte heller bada där.

#  Kullgrenbryggan är en mycket populär badplats - faktiskt året runt! Inte ovanligt att badande kommer dit mitt i vintern och 
tar sig ett dopp vid den praktiska badstegen. Bryggan i sig inbjuder även till vackra hopp och dyk. Har ni tänkt på att det är en 
ideell förening som äger och underhåller bryggan, Grönemads Bryggförening. Stöd gärna föreningen genom att bli medlem 
och betala 150 kr/år på Bg 837-4753. Ditt bidrag är viktigt för bryggans fortbestånd!

#  Skärbågeskäret heter ön med de fyra vadbodarna på utanför Kullgrenbryggan. Där fanns fram till 1960-talet också en s.k. 
vadbock på hällarna framför bodarna. På bockarna hängde man i början på 1900-talet  fiskevadarna på tork.  Vi har funnit att 
dubbrester alltjämt finns kvar efter ställningarna.  Samhällsföreningen har nu planer på att göra en replika av originalet som vi 
har ett foto på från 1963. Vi har fått klartecken från Bohusläns Museum.



AKTIVITETER UNDER ÅRET

Advent och julhelger hade vi en ovanligt stor och grann gran på Sandbacken tills en nordlig stormby tyvärr knäckte den på 
nyårsdagen. Hann i alla fall lysa fint med sina ledlampor över det mesta av helgerna. Det är en vacker tradition som 
samhällsföreningen bjuder oss på.
 
Som vanligt tänder vi en stor PÅSKELD på påskaftonen den 20 april kl 21 och ett grant fyrverkeri därtill, bekostat av 
Grönemads Samfällighetsförening. Det har föreslagits att ett förbud mot raketer ska införas på allmän plats i Tanum, men är 
ännu ej antaget. Du är välkommen att bygga på brasan med ditt ris, men spara gärna ris till nästa brasa, då det är så nära till
Valborg. Följ anvisningarna!  Respektera att grova stammar inte brinner upp, inga säckar med sura löv heller.
 
Nästa brasa tänder vi på valborgsmässoafton den 30 april kl. 21. Då hälsar vi våren med tal av Grönemads 
Samhällsförenings ordförande, Ulla Carlsson. Givetvis sjunger den välkända Grönemadskören med hjälp av textblad och 
dragspelstoner..

Årets strandstädning sker som vanligt lördagen den 1 juni, efter Kr. Himmelsfärdsdag, ovanligt sent i år! Då vill vi se att alla 
hjälps åt och städar av stränderna kl 10 00. Grönemads Samfällighetsförening håller med container, säckar, grillad korv och 
dricka  – och du med kratta, grep och kanske skottkärra. Det blir ”dugnad” för alla nationer! Då träffas alla igen efter vintern – 
och trivs! Vi ses vid Kullgrenbryggan!

Midsommarafton i Grönemad firar du som alla andra kring midsommarstången på Sandbacken den 21 juni kl 15 00. Dans 
och lekar till dragspelstoner som sig bör. Stången kläs kl 10 00 med blommor och grönska. Många flitiga händer gör kransar. 
Grönemads Bryggförening, som arrangerar, uppskattar om du bidrar med vinster till de omåttligt populära lotterierna. Du kan 
glädja Roy Hansson genom att ringa 0708 – 67 43 77. 

Poängpromenad blir det även i år söndagen den 7 juli kl 10 - 12 med start på Sandbacken. Margareta och Bengt Andersson 
utlovar lättgången väg och kluriga frågor..

Årsmötet i Samhällsföreningen hålls i Everts Sjöbod tisdagen den 9 juli kl 09.00.  Vi bjuder på kaffe och kaka.

Folkfesten - GRÖNEMADSDAGEN blir lördagen den 20 juli mellan kl 11 och 16. I år är det elfte gången vi ordnar den 
populära Grönemadsdagen.

Som vanligt väntar en mängd aktiviteter för både ung och gammal nere vid stranden: poängpromenad, de mycket populära 
löptävlingarna. Särskilt roas de små av krabb-racena, fiskdammen och vårt pysselbord, och de lite äldre unga av 
beachvolleyturnering. Och mycket mer. Som vanligt blir det lotterier (skänk gärna vinster till Annika Rörkvist, tel: 0706-438790), 
loppis (lämna in bidrag till Ulla Carlsson, tel: 0739-050838), servering av grillad korv med dricka, våfflor och kaffe med hembakt 
bröd. 

Även i år satsar vi på lokalproducerat i form av ett litet marknadstorg. Vi räknar även i år med att kunna sälja 
Grönemadsartiklar såsom huvtröjor och mössor vid info-disken.

Underhållning av Andreas Rörkvist med sin gitarr på området under dagen och från scenen. Som vanligt talangunderhållning 
där kl 14. Du som vill uppträda, kan anmäla dig under dagen till vår eminente konferencier, Lasse Lindberg, som också 
roar oss hela dagen med sång och spel. 

Nytt för i år är att målet för Dry Rock Race 2019 förläggs till Grönemad denna dag. Med start i Havstensund springer du12 
km på klipporna längs kusten och simmar sammanlagt 750 m över vissa vikar, allt med tonvikt på att ha roligt. Om du inte vill 
bada, så kan simsträckan springas. Samling vid Kullgrenbryggan kl 10.30 för vidare färd till starten. Uppdelning i grupper 
beroende på den fart du vill hålla. Start kl 12.00 och målgång ca 13.30 – 14.30. 
Inga kostnader för att deltaga. www.facebook.com/events/12182508883336071/ 

I år presenterar vi Grönemads Öppna Paddelmästerskap för er med egen 
kajak eller SUP. Detta sker i samarbete med Skärgårdsidyllen - Kayak & Outdoor. 
Starten går kl 15.00 från Kullgrenbryggan och man paddlar ut och rundar Vadskär 
och sedan tillbaka till Kullgrenbryggan igen. Pris till bästa dam, herr och ungdom 
kommer delas ut. Det finns möjlighet att hyra kajak eller SUP för den som vill. 
Mer info på www.skargardsidyllen.se

Kolla våra anslag om program med aktuella tider och platser – samt på www.gronemad.se. Vid hård vind kan vi tvingas att 
flytta tälten till mellan JIBA och sjöbodsraden vid hamnen.

En kväll ni inte får missa är torsdagen den 25 juli, då vi återigen bjuder in till en Berättarkväll kl 19.00 på planen mellan 
JIBA och sjöbodsraden. Information om gäst på berättarkvällen kommer finnas på hemsidan och på anslagstavlan. Sittbänkar 
finns, men tag gärna med egen stol! Vi kommer att sälja grillad korv med bröd.  

Söndagen den 28 juli kl 12-14 startar vi ånyo förra årets succé för dig som har båt, en Sjö-”poängpromenad”. Det blir 
en aktivitet till vår avlidne Bengt Vinebergs minne. Från småbåtshamnen tar vår nye hamnkapten Kjell Karlson och 
hamnföreningens ordförande Kenth Ekstrand oss runt på en tur i vår vackra skärgård. Priser utlovas. Vid otjänligt sjöväder, kör 
vi söndagen efter, den 4 augusti. 

Källareholmen
Kullgrenbryggan

Vadskär



Grönemads Samhällsförening
Vi är en ideell förening som har till uppgift attarbeta för Grönemads bästa, skapa god samhällsanda och ökad 
trivsel. Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs Grönemadsvägen från Gata ner till havet, men även 
Källareholmen ingår.

Kontakt    Telefon
Ordf:  Ulla Carlsson   0739-050838 
Sekr: Jörgen Wickström 0709-565195
Kassör: Kjell Olsson             0707-397531
www.gronemad.se – med en helt ny hemsida.

Grönemads Samfällighetsförening som ansvarar för 
fårhagen, stränderna på sidorna av Kullgrensbryggan 
samt Lambs Väg och Kullgrensvägen.

Kontakt    Telefon
Ordf:  Jörgen Wickström     0709-565195
Sekr:  Kari Bryhni              0047-95994156
Kassör: Kenth Ekstrand       0730-350119

Grönemads Hamnförening – hamnen med 
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Kontakt    Telefon
Ordf: Kenth Ekstrand  0730-350119
Sekr:  Tommy Westerberg   0707-298045
Kassör:  Arne Tjernberg       0703-711545
www.ghf.se

Yttre Kuseröds Vägförening
Kontakt    Telefon
Ordf:   Ulla Carlsson      0739-050838
Sekr:  Martin Asztely            0738-090504
Kassör: Ulrika Englund          0706-552473

Karis Väg- och Vattenförening
Kontakt    Telefon
Ordf: Kjell Olsson  0707-397531

Grönemads Bryggförening med Kullgrenbryggan och 
områdena på båda sidor om bryggan.

Kontakt    Telefon
Ordf:      Roy Hansson  0708-674377
Sekr: Bo Stjernqvist          0739-500665 
Kassör: Stein Jergill            0739-811646

Månekullens Väg- och vattenförening
Kontakt    Telefon
Ordf:   Ann-Christine Rahm  0708-244210
Sekr:   Anette Ulmestrand 0732-296497
Kassör: Niclas Lindström  0705-543469

Inre Kuseröds Samfällighetsförening
Kontakt    Telefon
Ordf:  Johan Åkesson      0703-433436
Sekr:    Lars Berggren              0729-775336
Kassör: Andreas Hadzikostas 0703-503876

Linds Samfällighetsförening 
Kontakt    Telefon                        
Ordf:   Mats Nilsson       0734-461415
Sekr:  Anna Rönnborg             0704-335272        
Kassör: Theresa Eldsjö             0739-848564

Följande övriga föreningar finns inom området:

AKTUELLT OM VÅRA FÖRETAG I GRÖNEMAD

Everts Sjöbod drivs av bröderna Lars och Per Karlsson och Pers dotter Hanna. De har i vinter drabbats av en 
stor förlust. Den unika, tvåmastade träbåten Tuffa försvann spårlöst från sin brygga i november. Många har 
engagerat sig i sökandet efter båten – men hittills förgäves. Med Tena, en 10 meters träbåt som rymmer 12 
personer, kör man som tidigare båt- och fisketurer. Den drivs av en tyst, miljövänlig elmotor. Boendet i de 6 
hotellrummen är nu öppet året runt. Rumsbokningar : bnb@evertssjobod.se. Serveringen är öppen för 
förbokade grupper, likaså året runt. 

Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor drivs av Marcus och Ingela Holgersson, bosatta i Grönemad. De kommer i 
år att ordna simskola i havet med våtdräkt  två veckor i juli.  Anmälan  till www.kustsimmarna.se. Kajak och SUP 
(stand-up-paddle) uthyrning. Finns även kurser och guidade turer. Nytt för i år att de erbjuder kayoga, SUP yoga 
och traditionell yoga inom- och utomhus. Under juli kan du prova på yoga vid Kullgrenbryggan på tisdagar och 
torsdagar. Se www.skargardsidyllen.se 

Catxalot (catch-a-lot) drivs av Linnéa Sjögren och Jonas Petterson, 
bosatta på Gata, men har sina lokaler i ett hamnmagasin i Havstensund. 
De vill lära dig vilken tång som är god att äta, var du hittar den och hur 
den ska användas. De har kurser och upplevelser på tema tång och 
strandväxter för alla som vill lära mer om havets läckerheter. 
Följ med dem på tångsafari, tångpaddling, matlagningskurs –
eller varför inte på en heldagskurs, där du både får lära dig 
skörda och laga mat med tång. Se datum och info på hemsidan 
www.catxalot.se. 


