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Lite kunskap och information om Gfönemad från Grönemads Samhällsförening,
ett blad som utkommer högst oregelbundet - vid behov.

Vi är en ideell förening som har till uppgift att
arbeta för samhällets bästa, skapa god samhälls-
anda och därmed ökad trivsel.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs
Grönemadsvägen från Gata tillsjön (här säger
man inte "havef'), även Källarholmen.

Grönemads Samhällsförening
Ordf: Frank Ulmestrand, tel. 101 12
Sekr.: BengtVineberg, tel. 108 90
Kassör: Erik Olsson, te|.61275

Följande föreningar finns inom området:
G rönemads Samfä ll ighetsfören in g, som ansvarar
för strånderna på ömse sidor av Kullgrenbryggan
samt Lambs väg och Kullgrensvägen ner till sjön.

VÄRT ATT VETA oM GRöNEMAD

Fortfarande kan Du på vissa kartor finna namnet
Ulmekärrsand på platsen för Grönemad, Det lär
bero på en fabrikör Karlsson som anlade en cement-
varufabrik på 191O-talet på den öppna yta som
finns öster om P-platsen vid Kullgrenbryggan. Han
använde den sand som fanns söder om bäckra-
vinen, och som Du än idag ser spår av i form av
stora gropar. Han ansåg därför Ulmekärrsand vara ett
mer passande namn för Grönemad.
Sedan gammalt kallas området från Månekulleberget
ner till sjön för Sa'n (sanden), men också för Backarna.
"Mad"(= sanka ängsmarker) iGrönemad ska istället
härledas till området ovanför Sa'n, där tidigare en för-
dämning fanns vid en bergsskärning på Welanders
fastighet, och där en vattenkvarn var belägen.

Så sent som på 1950talet betade det ännu får och
kor på Sa'n och höllområdet kring bäcken helt fritt
från träd och buskar. Vykort från den tiden visar ett
mycket annorlunda Grönemad, Efter enträget upp-
vaktande hos Tanums kommun av Samfällighetsföre-
ningen har vi nu fått möjtighet att i någon mån åter-
ställa Sa'n i sitt ursprungliga skick med ytor fria från
sly och ogenomtränglig uppväxt. En tapper skara
Grönemadsbor har under några marshelger rojt där
och kört riset ner till Kullgren för påskbrasan.
Och fortsättning följer.." Viskulle behöva får igen!

Påsken iGrönemad
På påskaftonen i år samlades ca 300 personer i den
kalla vinden för aft värma sig vid Samhällsföreningens
"påskesåda" och avnjuta det fyrverkeri som Sam-
fällighetsföreningen i år bjöd på. Nu finns det fortfarande
kvar ris så att det räcker till ånnu en brasa på
Valborgsmässoafton, med vårtal och allt!

Osäkerhet råder om kommunens byggplaner
i Grönemad
Tanums Bostäder AB och Göran Friberg har inkommit
med en gemensam anhållan om plantillstånd för bergs-
området mellan Grönemad och Krossekärr för att där
uppföra bostadshus, 1-,2- och 3-våningshus samt
villor. Protester har inkommit från närboende och
diskussioner har förts. Samhällsföreningen har låtit
sig informeras om planerna och i brev framfort
synpunkter på den titttänkta byggnationen.

Grönemads Bryggförening, som ansvarar för
skötsel och underhåll av Kullgrenbryggan samt
området närmast intill. (Fastighet Kuseröd 1:35)

Ordf.: JörgenWickström,
Sekr.: KjellOlsson,
Kassör: Kenth Ekstrand,

Ordf.: Bengt Vineberg,
Sekr.: Bo Stjernqvist,
Kassör: Erik Olsson,

Kassör: Frank Ulmestrand,

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf.: LarsJohannesson,
Sekr:: Ulla Carlsson,
Kassör: Erik Olsson,
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tel.612 80
tel. 101 13
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tel. 615 97
tel. 612 75
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tel.14234
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Grönemads Hamnförening - hamnen med ponton-
. ' bryggor och tillhörande sjöbodar.

Ordf.: Willy Barnevik, tel. 10518
Sekr.: Tommy Westerberg, tel. 108 84
Kassör: KjetlOlsson, tel. 612 80

Månekullens Väg- och vattenförening
Ordf.: Sverre Palm, 1e1.14376
Sekr.: Kerstin Ulmestrand, tel" 100 21

lnre Kuseröds Samfällighetsförening
Ordf.: Arne K Nilsen
Sekr:: Björn Noring
Kassör: BengtGudmundsson tel. 109 71



Kulturvandring i Grönemad
Frank Ulmestrand har tidigare under två år hållit upp-
skattade kulturvandringar i det gamla Grönemad och
berättat om hus och månniskor som levat här, om
stenindustrin och annan näringsverksamhet på platsen.
Under Tanums kulturvecka i år, kommer Frank åter
att skildra livet i gångna tider i Grönemad, denna
gång området på södra sidan av Sa'n ner mot de
gamla sjöbodarna. Reservera onbdagskvällen den
28 juli kl 18.00. Vidare anslag kommer.
Frank har även lovat att utkomma med sin första
kulturvandring i pränt inom kort.
Under sommaren 2005 har Gunnar Olsson lovat
leda en kulturvandring på Källarholmen.

Strandstädningen i Grönemad
Av tradition samlas alla Grönemadsbor lördagen i

samband med Kristi Himmelsfärdshelgen för att efter
vinterns stormar snygga till våra stränder från allt
skråp längs hela strandområdet, från sjöbodarna i

söder till bergen bortåt Munkarna.
Samfällighetsföreningen består med container och
plastsäckar samt grillad korv och dricka, medan Du
tar med Dig kratta, grep etler kärra. Det brukar bli
en gemytlig stämning, då man träffas igen för en ny
säsong vid kusten.
I år ses vi alla lördagen den 22 maj kl 10.00 vid
Kullgrenbryggan!

Risk för ras?
En av våra medlemmar, Sverre Palm, påtalade
förra året risken för stenras från Månekullen,
där Grönemadsvägen stryker tätt intill berget.
För den skull har Vägverket nyligen utfört viss
resning av de farligaste delarna.

Visst är det trevligt med hundar, men...
Under tiden 1 mars - 20 augusti får enligt allemans-
rätten - som vi alla är så angelägna om - hundar
inte sorinqa lösa i naturen- Aven den fredligaste
lilla sällskapshund kan skada djurlivet denna tid,
och andra människor kanske inte uppskattar Din
hunds närvaro lika mycket som Du.
Du måste ta upp hundbaiset efter Din hund.
Miljöbalken innehåller lagar om nedskräpning utom-
hus - dit hör Din hunds bajs.
Vi som rojer längs vägrenarna och alla som solar och
badar vid våra stränder uppskaftar inte att trampa i

hundlorten. Ta upp hundskiten!
Hundbajamajor finns vid Kullgrenområdet.

Önskan om utförlig utmärkning av postlådor
Postens personal har framfört önskemål om en
bättre utmärkning av våra postlådor i samband med
att man infört gatuadresser i st f postlådenummer.
Flera föreningar har redan satt upp nya lådställ, men
alltjämt brister utmärkningen av lådorna. Posten
vill ha namn, gatuadress och det gamla postlåde-
numret.
Längs Grönemadsvägen från Ankartorpet ner till
sjön kommer Samhällsföreningen inom kort att på
vissa platser sätta upp nya lådställoch också om-
placera lådorna efter gatuadresser. Där kommer vi
då även att sätta upp önskad utmärkning till en
ringa kostnad för var och en - ca 10 kr.

Midsommar i Grönemad
Som vanligt arrangerar Grönemads Bryggförening
midsommarfest med lekar och dans kring stången
på midsommarafton kl 15"00 på Sandbacken.
Lottförsäljning sker också. Vinster som kan ingå
i lotteriet mottages tacksamt.
Det brukar samlas mycket folk med sina picknick-
korgar då!

Stefan Andh6 på nytt
Kåsören Stefan Andhe från London, men med barn-
domsrötter från Stugan i Grönemad, hö|l eft bejublat
kåseriom Grönemad förra sommaren på Falkeröds
hembygdsgård. Han har lovat att komma titlbaka med
nya berättelser om sin barndom här nästa sommar,
så håll ut!

Du är välkommen som medlem
Vi som bor i Grönemad §cker att det år värdefullt, om
Du, fast- eller fritidsboende, engagerar Dig i vår
Samhällsförening och blir medlem.
Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr/år för enskild
medlem. Erlägges enklast via bankgiro 5308 - 4208,
men kan också betalas kontant till någon av styrelse-
medlemmarna.
Arsmötet i Samhällsföreningen hålls iår
lördagen den 17 juli kl 10.00.
Som vanligt på Falkeröds hembygdsgård. Alla är
mycket välkomna!

Till sist två försynta påminnelser:

. Det är hastighetsbegränsning till max 30 km/timmen
på samtliga vägar iGrönemad !

. Det är hastighetsbegränsning till5 knop i Munk-
sundet ända bort titl Sövall !

Sammanställt av Frank Ulmestrand, Bengt Vineberg och
Jörgen Wickström


