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

Grönemads Bryggförening med Kullgrenbryggan
och området nårmast intill
Ordf.: Bengt Vineberg
Sekr.: Bo Stjernqvist
Kassör: Erik Olsson

Vi är en ideell förening som har till uppgift att
arbeia församhällets bästa, skapa god samhälls-
anda octr dårmed ökad trivsel.

Vå* verksamhetsområde sträeker sig längs
Grönemadsvägen från Gata till sjÖn (här säger
man inte "havef'), och även Källarholrnen.

GrönEmads §amhällsförening
Ordf: Frank Ulmestrand tel. 101 12
Sekr.: Bengt Vineberg tel. 108 S)
Kassör; Erik Olsson tel. 612 75

Föliande foreningar finns inom området:
Grönemads Samfällighetsförening, som ansvarar
för stränderna på ömse sidor av Kullgrenbryggan
samt Lambs våg och Kullgrensvägen ner till sjön.

VAD HAR HÄNT I GRÖNEMAD I VTNTER?

Grönemads Samfällighetsförening, som har ansvaret
för skötseln av stränderna på ömse sidor av Kullgren-
bryggan och området ovanför - kallas Sa'n - har av
kommunen fått tillåtelse att återställa marken och
bäckravinen i ett mer ursprungligt skick. Det innebär
en öppen ljunghed och en tillgänglig bäckfåra.

För att åstadkomma detta, har Samfälligheten i sam-
aöete med Grönemads Samhällsförening uppdragit
åt Skogsvårdsstyrelsens och Arbetsförmedlingens
Gröna Jobb-projekt att rcija, gallra och såtta upp
stängsel för att under delar av året låta får avbeta
området. Alla stammar och allt ris har körts samman
och flisats för användning i värmekrafuerk. Några
tappra grönemadsbor hörsammade uppropet och
städade därefier upp i området i februari.

Fårstängsel kringgärdar nu nedre delen av Sa'n och
bäcken ner till parkeringen. Tre grindöppningar
i betesområdet gör stigar ner mot sjön tillgängliga.
Till en början kommer fem stycken värml. skogsfår
från Nordens Ark att beta här under mai - medio iuni
och medio augusti - oktober. De kommer att ses till
av de fastboende i Grönemad enligt vaktschema och
få vatten från en brunn inom området. Fåren lammar
i.iuni, och lämnar då området över sommaren.

Det är viktigt att alla hundägare nu håller sina
hundar i band, så att fåren inte stressas. Själv-
fallet får hundar ej medföras innanför stängslet.

Påsken i Grönemad
På påskaftonen i år samlades ca 300 personer i den
vackra men kalla kvällen för att värma sig vid Sam-
hällsföreningens "påskesåda" och avnjuta det fyrverk-
eri som Samfällighetsföreningen bjöd pä.

Valborgsmässoafton i Grönemad
Då tänder vi ännu en brasa vid Kullgrenbryggan ki.
20.30 för att tillsammans fira vårens ankomst med
vårtal och diktlåsnng samt lyssna till Grönemads-
kören.
Du som önskar bli av med ris från Din tomt är väl-
kommen att bygga på brasan. Men...* Placera riset på brasans sjösida!- Lågg riset så högt upp Du kan!* lnget virke, inget tryckimpregnerat, inga grova

stammar och stubbar tillåtnal

Midsommar i Grönemad
Som vanligt arrangerar Grönemads Bryggförening
i samarbete med Samhällsföreningen midsommar-
fest med lekar och dans kring stången på midsom-
marafton kl 1500 på Sandbacken.
Lottförsäljning sker också. Vinster som kan ingå
i lotteriet mottages tacksamt hos Mats Söderholm,
tel. 105 56. Ta med picknickkorgen och trivs!

Ordf.: Jörgen Wickström
Sekr.: Kjell Olsson
Kassör: Kenih Ekstrand

Ordf.: Svene Palm
Sekr.: Kerstin Ulmestrand
Kassör: Frank Ulmestrand

Yttrc Kuseröds Vägförening
Ordf.: Ulla Cadsson
Sekr:: Kerstin Smith
Kassön Erik Olsson

tel. 100 52
tel. 612 80
tet. 10'l 13

tel. 108 90
tel. 6'15 97
tel. 612 75

tel. 143 76
tel. 100 21
tel. 101 12

tel. 142 34
tel. 612 32
tel. 612 75

Gränemads Hamnförening - hamnen med ponton-
bryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordf.: Kenth Ekstrand tel. 101 13

\- Sekr.: Tommy Westerberg tel. 1OB &4
Kassör KjellOlsson tel. 612 80

IUånekullens Väg- och vatEnförening

lnre Kuseröds Samftillighe§förening
Ordf.: Arne K Nilsen tel. 612 04
Sekr:: Biörn Noring tel. 612 98
Kassör: BengtGudmundsson tel. 10971



Blomstervandring i midsommar
På midsomrnar anordnar Samhällsföreningen en
blomstervandring i Grönemad. Per Schillander blir
vår kunnige ciceron. Nårmare info anslås senare.

Kommunens byggplanar i Grönemad
Tanums kommun framlade ijanuari en fördjupad
översiktsplan över Grebbestad, där vi kan finna en
hel del av intresse för oss i Gxinemad- Området nere
vid sjön, Sa'n kallad, liksom bergsområdet mellan
Grönemad och Krossekärr, berghällarna mellan
Hällan och Hälloma samt sydväst Gata anges som
på sikt tänkbara områden ör nybyggnad. Framhållas
ska dock att det är en långtidsplan sedd på kanske
20 år, och att mycket beror på lösningen av avlopps-
fråoorna.
Enx'Västra vägen" är tänH att dras från hamnen i
Grebbestad upp mellan Charlottenlund och Gata
mot Greby (vågen Havstenssund - Tanum) för att
avlasta vägama vid kyrkan och skolan.
Vi kan också hoppas på en gång- och cykelväg till
Grebbetstad med tiden, vilket vår förening tidigare
plåderat för.
Samhällsföreningen har yttrat sig över planen.

Kulturvandringar i Grönemad
Frank Ulmestrand har under tre somrar hållit upp.
skattade kulturvandringar idet gamla Grönemad och
beråttat om hus och människor som levat här, om
stenindustrin och annan näringsverksamhet på platsen.
Frank kan tillhandahålla tryckta sammanfattningar av
dessa vandringar. Ring honom på 101 12!

Kulturvandring på Källarholmen
Under Tanums kulturvecka i slutet av iuli avser Gunnar
Olsson lära oss mer om Kållarholmen, hans bamdomsö,
dess historia, bebyggelse och natur. Håll utkik efter
anslag om datum, tid och transport till ön!

Stefan Andh6 oå nvtt
Kåsören Stefari Andhe från London, men med barn-
domsrötter från Stugan i Grönemad, höll ett bejublat
kåseri om Grönemad pingsten 2003 på Falkerdds
hembygdsgård. Han hade lovat att komma tillbaka
med nya berättelser om sin bamdom hår, men har nu
meddelat att p g a försenad utgivning av hans senaste
bok, måste han tyvårr lämna återbud i år.

Strandstiidningen i Grönemad
Av tradition samlas alla Grönemadsbor lördagen i
samband med Kristi Himmelsfärdshelgen för att efier
vinterns stormar snygga till våra stränder från allt
skråp långs hela strandornnådet. från sjöbodama i
söder till bergen bortåt Munkarna.
Samtällighetsföreningen består med container och
plastsäckar samt grillad korv och dricka, rnedan Du
tar med Dig kratta, grep eller skottkärra. Det brukar bli
en gemytlig stämning, då man träffas igen inför en ny
såsong vid kusten.
I år ses vi alla lördagen den 7 maj kl 10.00 vid
Kullgrenbrygganl

Sophantering och ny toelett
Källarholmsborna ska i sommar lägga sina sopor i

samma låsh sopkärl som gästande båtar vid Hamn-
föreningens bryggor"
En ny toalett i anslutning till pumphuset är utlovad
till sommaren.
Endast besökande vid badplatserna får använda den
soptunna som placeras invid toalettbyggnaden.
Fastighebägare har ej rätt att använda detta kärl.
När avfalssmängderna ökar och den egna soptunnan
inte räcker till, rekommenderar kommunen att extra
säckar lämnas - kostnad 45 kr/såck.
Sätt en såck vid sidan av soptunnan, gäma märkt med
Abonnentnummer - se faktura eller i tunnans lock -
Så hämtas den vid samma tillfiille som tunnan töms.

Vi vädjar till alla hundägare i Grönemad
Under tiden 1 mars - 20 augusti får enligt allemans-
rätten - som vi alla är så angelågna om - hundar
inte springa lösa i naturen. Håll Din hund i bandl
Miljöbalken innehåller lagar om nedskräpning utom-
hus - dit hör Din hunds bajs. M ber Dig därför att all-
tid ha med Dig en plastpåse och ta upp hundbajsel
efter Din hund! En hundbajamaja ftnns nära toalett-
huset vid Kullgrenområdet.
M som rdier långs vägrenarna och alla som solar och
badar vid våra stränder uppskattar inte att trampa i

hundlorten.

Du ärvälkornmen som medlem
Vi som bor i Grönemad §cker att det är värdefullt, om
Du, fast- eller fritidsboende, engagerar Dig i vår
Samhällsförening och blir medlern.
Medlemsavgifien år för närvarande 50 kr /år för enskild
medlem. Erlågges enklast via bankgiro 5308 - 4208,
Arsmötet i Samhällsföreningen hålls i år
fredagen den 15 juli kl 10.fi).
Som vanligt på Falkeröds hembygdsgård. Alla är
mycket välkomna!

Får vi påminna qm al*:
" det är hastighetsbegränsning titl 30 kmltimmen

i Grönemad !* det är hastighetsbegrånsning till 5 knop iMunk-
sundet ända bort tilt Sövall !

Nya skyltar bekostas oeh sätts under våren uplr/
av Hamnföreningen, Samfålligheten och Brygg-
föreningen.

Tillsist en lovsång från Per-Ola Granberg:

"Jag tror, jag tror på Grönemad,
jag bor, jag bor där sommarglad I

Jag trivs, jag trivs i Kuseröd,
där näsan fiirgas §useröd !

Jag mår, jag mår i Ulmekärr
med alla vännersorn hor där
vid havet som är salt i väst
för det är havet som är bäst I

Sammanställt av Frank Ulmestnnd, Bengt Vineberg och
Jöryen Wckström


