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Lite kunskap och information om Grönemad från Grönemads Samhällsförening (bildad 2OO1l

Sammanställt av Kenth Ekstrand, Torgny Bogärde och Jörgen Wickström
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,(OMMUNAL PLANPROCESS FöR GRöNEMADS FÅRHAGE OCH STRANDOMRÅDEN
Vår fårhage och våra strandområden har vid ett flertal tillfällen under årens lopp varit intressanta for bebyggelse, och

planprocesser har påbörjats med denna inriktning. Varje sådant försök har mötts av stort motstånd. Nu har kommunen

åter beslutat att starta en planprocess. Den kommer att inledas med en medborgardialog för att inhämta åsikter, om

vad vi som bor här tycker om områdes framtida användning, en plan som är tänkt att gälla för lång tid framöver.

Den helt dominerande uppfattningen är att området ska bevaras som den öppna plats den är idag med tillgång för ett

obehindrat friluftsliv. Viss del av ytan kan dock kanske upplåtas för fritidsaktiviteter, såsom utegym, boulebana, samt

grillplatser vid sittgrupper på stranden.

Det bästa sättet att skydda detta område långsiktigt är att få det klassat som naturområde samt att strandskydd

återinfors. Vi tycker också att det är viktigt att våra två aktiva åretruntföretag, Everts Sjöbod och Skärgårdsidyllen, ges

utrymme och möjligheter att på ett reglerat sätt utveckla och förbättra sina verksamheter.

Att uppföra en gemensamhetsanläggning i området i samarbete med kommunerna och föreningarna i Grönemand är

ett annat önskemål som har framkommit under diskussionerna och som väckt stor entusiasm bland såväl åretrunt-

som sommarboende. En sådan anläggning skulle innehålla en mindre samlingslokal, bastu, toalett och

omklädningsrum med vatten och avlopp. Lokalen skulle vara öppen för allmänheten mot skälig ersättning. Var denna

lämpligast skulle placeras får utgöra en del av planöversynen.
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lnom området finns redan ett plantillstånd för återuppbyggnad av en större kiosk/servering vid "rondellen" på den

öppna platsen ovan fårhagen, Sandbacken kallad. Där har det tidigare legat en mindre kiosk. Det finns även ett

plantillstånd for utvidgning av Everts Sjöbod inom området.

De fyra föreningarna Grönemads Samhällsforening, Grönemads Bryggförening, Grönemads Samfällighets-förening

samt Grönemads Hamnforening har upprättat en skrivelse med vår målsättning för berörda områden inför

medborgardialogen med kommunen. Den är tänkt att ligga som grund för vårt dialogmöte med Miljö- och

Byggnadsförvaltningen och medborgarna i maj månad. Därefter startar den egentliga planprocessen.

Vad är en planprocess? - Kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan som innefattar mål och

utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaliplanen.

Vad är en detaljplan? - Kommunen kan genom detaljplanen pröva om ett område är lämpligt bl.a. för bebyggelse och

storlek och höjd på den. Detaljplanen skall bland annat vidare redovisa vattenområden, allmänna platser och

kvartersmark.

lnför denna planprocess önskar vi ett brett stöd för det viktiga arbetet att bevara Grönemads öppna karaktär. Stor

medlemsanslutning kan kraftfullt bidra att visa tyngden på våra önskemå|.

Se inbetalningskort för medlemskap på sista sidan.

HöSTEN OCH VTNTERN T GRöNEMAD
Hummerpremiären inföll måndagen den 21 september,

lugn morgon, många båtar var ute fore klockan sju för att

tillförsäkra sig om en bra plats. Blåst och regn väntade

redan på eftermiddagen och foljande dagar. Oktober bjöd

på både lugna dagar och nordan och höstregn. De flesta

fiskare fick över förväntan i sina tinor, blev nog många

festliga kvällar. November blev som vanligt mörk och ugget,

råkall, och med nästan inga höststormar. Anders slaskade

den 30 november - och det stämde - vi fick julaftonen och

juldagen strålande fina med sol och kall nordan - men

ingen vit snö! Den 17 januari väcktes vi kl 04.02 av ett

jordskalv med magnitud2.T på richterskalan, hela

Grönemad skakade till. "Det mullrade till explosionsartat

och skakade i hela huset" skrev tidningarna. Epicentrum lär

ha legat 15 km från oss ute i havei upp mot Havstenssund.

I slutet av januari kom Kung Bore på besök, en ishinna lade sig i sundet den 2B:e och blev tjockare några dagar in i

februaritills en fiskebåt gick genom isen - och sedan gjorde kraftig nordan resten. Blev ingen mer is, men kraftig Sa
bestod. Den 3 februari hade vi alla strömavbrott under t h 20 min pga överbelastning, sa's det. Kom några cm snö i

omgångar senare, men inget beständigt här, nära havet. Snöplogen kom en gång till småvägama. lnga stormar

härjade på hela vintern.



Två som saknas
Två värdefulla och uppskattade grönemadsbor, Frank Ulmestrand och Kjell Olsson, har lämnat oss under 2020.

Frank var vår fdrste ordförande frän 2001 till 2008. Han ledde under flera somrar vandringar med stora skaror

åhörare, då han vid hus efter hus ingående berättade vilka öden som varje ägare till husen dolde. Han ledde också

flera stenhuggarvandringar, när han initierat visade, hur man delar berg till gatsten. Frank hade även en speciell

hobby, tillverkade små, fina modeller av en av de gamla grönemadssjöbodarna i autentiskt virke med den rätta patinan

från just en gammal sjöbod. Flera av dess sjöbodar står nu i många hem, en har t.o.m. letat sig till London.

Kjell var föreningens kassör från 2005 fram till sin död. Han medverkade i grönemadsboken som historieexpert och

fann många intressanta tidigare inte kända fakta om vår lokala historia. Han var även källan till kapitlet i boken om

grönemadsläkten, den imponerande raden av släktingar till en av våra första inbyggare här ca 1810, kronolotsen

Andreas Andersson.

Både Frank och Kjell är oersättliga medlemmar för oss i Grönemad, de sista som kunde alla gamla grönemadsbor på

sina fem fingrar. Vi saknar dem mycket.

LITE NYHETER I SAMMANDRAG
# Bergsområdet mellan Grönemad och Krossekärr, kallat Kuseröd 1:2,1:3 och Krossekärr 52, har länge varit en

"följetong" iGrönemadsbladet. Nu kommer nästa kapitelfrån Tanums BostäderAB (TBAB). Deras vd, Björn

Berntsson rapporterar att man nu håller på med forfrågningsunderlaget för upphandling av diverse väg- och

markarbeten på det aktuella området. De inväntar ett beviljat marklov för förvaring av material och etableringen på

området. Deras forhoppning är att upphandlingen ska kunna vara ute senare i vår, kontrakt skrivas med en

entreprenör i sommar och att arbetet ska kunna startas senare i höst. De kommer att genomföra markarbeten på den

vänstra delen, när man kommer upp på berget, dvs villatomtsdelen. Försäljningen av dessa 10 villatomter är planerad

att börja senare i höst. Försäljningsprocessen kommer att skötas av upphandlad mäklare. När det gäller den

återstående delen på området, dvs flerbostadsdelen till höger, så finns det ännu inga beslut fattade om någon

byggnation. All infart till området kommer att ske från Krossekärrssidan.

Den gamla fotbollsplanen Hagavallen på Annebergsområdet, står inte längre att känna igen. Där planeras tomter för

16 villor och 70tal lägenheter för TBAB.

# En förlängd bräddningsledning anlades under våren från stranden norr om bäckutflödet. När det regnar ovanligt

mycket och vid kraftig snösmältning hinner inte pumphuset med att pumpa allt vatten till kommunens reningsverk,

utan då släpps en delvatten ut i sundet. Så har det gjort i långliga tider i en 20 m lång ytligt liggande ledning. Men nu

har vi formått kommunen att forlänga ledningen med ytterligare 90 m ut till den djupast liggande delen av sundet,

vilket innebär en klar forbättring av vattenkvaliteten.

# Anslutning till det kommunala VA-nätet anläggs nu under våren för '10 fastigheter på Källareholmen. Redan har

ledningar lagts ut på botten i sundet från norr om bäckmynningen ut till sandstranden i bukten på insidan ön. Nu

väntar grävning till varje enskild fastighet.

# Småbåtshamnen har haft en höst och vintersäsong utan några problem med vare sig stormar eller is. Sjöbodarna i

hamnen genomgår en upprustning i form av nya dörrar, nya hängrännor och stuprör samt en komplett ommålning.

# Vadbocken på Skärbågeskäret Det pågår en fortsatt planering för den iförra Grönemadsbladet omnämnda,

planerade Vadbocken på Skärbågeskäret och vi hoppas realisera den till nästa år.



# Munkarne. Ett av Grönemads stora turistmål är ett besök vid

Munkgrottan. Nu har forvaltningen av detta naturminne förts över

till Västkuststiftelsen och därmed har vifått hjälp med

upprustningen av den vackra vägen dit iform av imålning av de

orangefärgade punkterna på bergen och reparation av de spänger

som leder över några mindre raviner. Däremot får ingen

ledmarkering finnas i det stora klapperstensfältet som måste

passeras innan Munkeberget. Den styggelse som Altarstenen har

utsatts för iform av graffiti, ska man försöka ta bort. Två

informationstavlor ska sättas upp, en vid trappan norr om

sjöbodarna och en vid entr6n till Munkekyrkan. Redan den '17

januari 1990 beslutade Länsstyrelsen att som naturminne skydda

detta strandområde inom hemmanet Kuseröd iTanums kommun

med namnet Munkekyrkan, allt med strikta förhållningsregler.

# Lagom tillförra sommaren blev kommunens vattentoalett i anslutning till pumphuset vid Kullgren-parkeringen

färdig. Den blev en mycket uppskattad service för alla som gästar Grönemad för bad och vandringar, även för de

gästbåtar som ligger i hamnen. Toaletten har skötts väl med dagligt underhåll. Vackra dagar har det varit ständig kö till

inrättningen.

# Kullgrenbryggan är en mycket populär badplats - faktiskt året runt! lnte ovanligt att badande kommer dit mitt i

vintern och tar sig ett dopp vid den praktiska badstegen, som har renoverats i vinter och fått nya steg. 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. Eller varför inte bli delägare i bryggfastigheten för en

engångsinsats på 500 kr? Ditt bidrag är viktigt för bryggans underhåll!

# Fåren kommer gärna tillbaka till sin hage hos oss i Grönemad även i år, säger

Maria lvarsson på Hoghems gård vid Vitlycke. Vi kommer att kunna glädja oss åt

7 - B småväxta tackor. Några lamm har inte fötts i vår. Fram till månadsskiftet

maj- juni, då fåren kommertilloss, kan traktens alla glada hundar rastas och

springa lösa i fårhagen. Oj, vad roligt det är att fä vara utan koppel!

# På stranden norr om Kullgrenbryggan har de invasiva vresrosorna tenderat

att sprida sig alltmer. Därför har delar av dem under vintern decimerats med

gallersskopa och bränts upp. Samtidigt har nedre delen av bäcken rensats.

Ytterliga en lek-eka för barnen har tillkommit på den stranden.

# Pandemin har gjort att Kulturföreningen Gamla Grebbestad inte har kunnat

arrangera berättarkvällar under vintern som vanligt. I stället har man bjudit in till vandringar i den gamla delen av

Grebbestad, kallade "Hitta dörren". Under två veckors tid har flera hundra personer enskilt sökt intressanta dörrar

bland gränderna. Den framgången förde till att folk under påskhelgen på samma sätt kunde söka sig ut for att hitta

påskkärringen i Bockehuset. I sanning ett uppskattat koncept som inte bidrartill smittspridning, Aterkommer kanske i

sommar?



# Tanums kommun har nu skrivit avtal med Trafikverket om övertagande av bl.a. Grönemadsvägen och

Krossekärrsvägen. Övertagandet sker hösten 2021 och nu har kommunen fritt fram för förbättring av dessa vägar och

i samband med detta även genomföra gång- och cykelvägar. Vi ser med spänning fram mot detta.

I ALL 
'(ORTHET# Det finns två hjärtstartare att tillgå i Grönemad, en i entr6n till Everts Sjöbod och en vid entr6n till

Grönemadsvägen 47 (där du fcirst ser havet). Båda är anslutna till hjärtstartar-registret.

# Sjukvård. Primärvården har två vårdcentraler i Tanumshede, Närhälsan och den privata Kvarterskliniken.

Dessutom finns en Närakut på Närhälsan, bemannad vardagar kl 17.00 - 23.59 och lördag - söndag kl 10.00 - 23.59.
Tel. 070 - 020 66 50

# Närmaste återvinningsstation finns vid långtidsparkeringen vid Repslagargatan, södra infarten till Grebbestad.
# Järnvägsbron vid Säm har nu varit avstängd för trafik sedan i augusti 2020. Tisdagen den 23 mars göts en ny bro,

som åter kommer att korta av vägen till ranumshede den 31 maj, en glädjens dagl

# När vi delar ut Grönemadsbladet möts vi alltfor ofta av en brevlåda fullproppad med gammal reklam. Våra tappra
utdelare har t.o.m. haft med sig påse och tömt. Så ska det inte vara! Töm, eller sätt upp "lngen reklam!"

AI(TIVITETER UNDER ÅNET
# Vär stora, vackra julgran lyste i adventstid och fram till Tjugondag

Knut på Sandbacken. Samhällsföreningen bjöd på varm glögg och

pepparkakor kl 15, då vi på lördagen den 28 november tände granen.

våren och sommarens aktiviteter blir tyvärr färgade av osäkerheten
kring corona-viruset. våra planer kommer sannolikt att kuilkastas
helt eller delvis i rådande läge. Vi får följa utvecklingen och
bestämma steg för steg vad vi kan genomföra. Vi kommer att
kungöra alla beslut på vår hemsida www.sronemad.se och på vår
anslagstavla vid Sandbacken. Hålt utkik!
För närvarande gäller:

# lngen officiell PASKESÅDA tändes på påskaftonen den 3 aprit p.g.a.

rådande restriktioner.

Men alla var välkomna att fortsatt bygga på brasan med sitt ris.

lnte heller på valborgsmässoafton den 30 april får vi samlas runt elden och hälsa våren välkommen.

Med sorg i hjärtat tvingas vi att tända årets brasor utan publik vid tjänligt väder, dagtid.

# Arets strandstädning i Grönemad sker som vanligt lördagen den 15 maj, efter Kr. Himmelsfärdsdag. Då villvi se
att alla hjälps åt och städar av stränderna kl f 0 00 - som vanligt träffas vi och gör fint inför en ny sommar i Grönemad.
Grönemads Samfällighetsforening håller med container, säckar, dricka och tilltugg- och du med kratta, grep och

kanske skottkärra. Det blir "dugnad" för alla nationer! Vi ses vid Kullgrenbrygganl

# Midsommarafton i Grönemad den 25 juni kl 15 00 vet vi inte tyvärr i nuläget, om vi kan fira på Sandbacken.

# "Folkfesten - GRöNEMADSDAGEN, lördagen den 17 juli nere vid stranden, vet vi heller inte om den kan
genomföras. Kontrollera på vår hemsida www.qronemad.se om beslut och förutsättningar ifrågan.



# Dry Rock Race 2021 kommer dock att arrangeras på Grönemadsdagen, lördagen den 17 juli. Med start i

Havstenssund springer man 13 km ivacker terräng på klippor, stigar och grusvägar, blandat med tre korta simsträckor

längs kusten ner till Grönemad, ett fint swim-run-event. Det arrangeras av några Grönemadseldsjälar i vad som

kanske är Sveriges vackraste natur. Starten går 12:00, samling sker lite tidigare i Havstenssund. Ni hittar mer

information om detta på Facebook under eventet "DRR 2021" och "allt detta är gratis".

# Samma dag, lördagen den 17 iuli kl 15:00 bjuder Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor in till Grönemads Öppna

Paddelmästerskap. Det är en paddeltävling för alla som vill och kan, med egen kajak eller SUP (paddelbräda) med

gemensam start vid Kullgrenbryggan, paddla ut för att runda Vadskär. När alla har nått målet vid Kullgren, blir det

prisutdelning på bryggan.

# Arsmötet i Samhällsföreningen hoppas vi kunna hålla i Everts Sjöbod tisdagen den 3 augusti kl 09 00. Vi

bjuder på kaffe och kaka och intressanta nyheter.

# AT(TIJELLT OM VÅRA FöRETAG T GRöNEMAD

# Everts Sjöbod är ett litet familjeföretag,

där aktiviteterna drivs av bröderna Lars och

Per Karlsson, medan boendet sköts av Pers

dotter Hanna. De har öppet året om. Hyr ut

två stycken strandhus, med privat brygga,

terrass en trappa upp, samt fullt utrustat kök.

Varje hus har tre rum, med egen dusch och

toalett. Du kan hyra antingen ett helt hus med

plats för upp till B personer, eller så kan man

hyra enskilda rum. De har även vedeldad

tunna att hyra.

De tar emot grupper som vill äta skaldjurstallrikar i deras gamla sjöbod med grann utsikt över skärgården. Har

ostronprovningar året om, och jobbar hela tiden med naturen i åtanke. Använder sig bara av lokala råvaror.

Med Tena, en 10 meters träbåt som rymmer 12 personer, kör man krabb- och makrillfiske maj - september och

hummersafarifrän27 september iår. Bokningar kan ske på: +46 (0)730-542185 eller bnb@evertssjobod.se.

# Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, som drivs av

lngela & Marcus, erbjuder uthyrning, kurser och

guidade turer för kajak och Stand Up Paddelboard.

lngela ordnar även i år också succ6n, drop-in yoga

tis- och torsdagar kl. 8.30 - 9.30 vid Kullgrens brygga

från midsommar och framöver,

www. ska rq ardsidyll en.se/vosa.

Simskola i havet i havet ijuli i Grönemad.

För mer info: www.kustsimmarna.se



# Grönemads Samhällsförening

Vi är en ideell forening som har till uppgift att arbeta for Grönemads bästa, skapa god samhällsanda och ökad trivsel.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs Grönemadsvägen med anslutningsvägar från Gata ner till havet, men

även Källareholmen ingår.

Kontakt

Ordf: Peter Törnros

Vice ordf. Lena Bogärde

Sekr: Jörgen Wickström

Kassör: Sofia Klemming

www.gronemad.se Hela styrelsen kan

Hemsidan sköts nu av Kjell Karlson

0709-326502

0708-61 1 588

0709-5651 95

0763-747549

ses på hemsidan.

0702-607805

Föliande övriga föreningar finns inom området:
Grönemads Samfällighetsförening som ansvarar

för fårhagen, stränderna på sidorna av Kullgrens-

bryggan samt Lambs väg och Kullgrensvägen.

Ordf: Jörgen Wickström

Sekr: Kari Bryhni

Kassör: Kenth Ekstrand

Grönemads Bryggförening med Kullgrens-

bryggan och området på båda sidor.

Ordf: Torgny Bogärde

Sekr: Bo Stjernkvist

Kassör: Totte Staxäng

Grönemads Hamnförening - hamnen med

pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.

Ordf: Kenth Ekstrand

Sekr: Tommy Westerberg

Kassör: Arne Tjernberg

www.qhf.se

Månekullens Samfällighetsförening

Ordf: Anders Arthur

Sekr: Anette Ulmestrand

Kassör: Niclas Lindström

Yttre Kuseröds Vägförening

Ordf: Martin Asztely

Sekr: Löpande

Kassör: Gunilla Bengtsdotter

070-95651 95

0047-959941 56

0730-3501 19

0708-1 651 78

0739-500665

0739-81 1 646

0730-3501 1 9

0707-298045

0703-711545

0705-553905

0732-296497

0705-543469

0738-090504

0702-836238



ln re Kuseröds Samfällighetsföreni n g

Ordf: Johan Akesson

Sekr. Lars Berggren

Kasör: Kristen Sjötveit

Linds Samfällighetsfören i n g

Ordf: Mats Nilsson

Sekr: Erika Andersson

Kassör: Sverker Moberg

Karis Väg- och Vattenförening

Ordf: Per Steffensen

Sekr. Stefan Sjödin

Kassör: Mats Hugosson

0703-433436

0729-775336

0047-91317319

0734-461415

0701-716448

0705-3901 7B

0703-234957

0705-934921

0704-694024

Snart är det dags att hissa vår gröna Grönemadsvimpel nere vid stranden igen.

Nu väntar vi bara på en fin vår och en skön sommar utan hot från pandemier.

Hoppas du får uppleva det i Grönemad - vår plats på jorden.

Om du uppskattar vad vi gör för Dig och Grönemad, är du

välkommen som medlem i år också. Det kostar så lite!

Vi önskar alla grönemadsbor välkomna till vår samhällsförening!

I NBETÅ,LNINGIG I HEHING AVI

Bli medlem-blankett
o Medlemsavgiften för 2021 är bara 50 kr per enskild person.
r Betala in avgiften via vårt bankgironr: 5308-4208 eller via SWISH
. Vår kassör, Sofia, blir glad om du skriver ditt namn och din mailadress.
r Norska medlemmar kan betala billigast via sin nätbank. Då måste IBAN och BIC anges.

IBAN: SE28 8000 0835 1900 3802 7397
BIC: SWEDSESS

swtsh'
123 615 71 43
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