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Lite kunskap och information om Grönemad från Grönemads Samhällsförening
- ett blad som utkommer lagom med våren

Viär en ideellförening som hartilluppgift att
aöeta för Grönemads bästa, skapa god sam-
hällsanda och ökad trivsel.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs
Gronemadsvägen från Gata tillsjön, men
åven Källarholmen.

Grönemads Sam hällsförening
Ordf: Frank Ulmestrand tet. 101 12
Sekr: Bengt Vineberg tel. 108 90
Kassör: KjellOlsson tel.612 80

Följande föreningar finns inom området:

Grönemads Samfällighetsförening, som ansvarar
för stränderna på ömse sidor av Kullgrenbryggan
samt Lambs väg och Kullgrensvägen ner till sjön.
Ordf: Jörgen Wickström tel. 100 52
Sekr: KjellOtsson tel. 612 80
Kassör: Kenth Ekstrand tel. 101 13

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

Grönemads Hamnförening - hamnen med
ponionbryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordf: Kenth Ekstrand tel. 101 13
Sekr: Tomrny Westerberg tel. 108 84
Kassör: KjellOlsson tel. 612 B0

Månekullens Väg- och vattenförening
Ordf: Sverre Palm tel. 143 76
Sekr: Kerstin Ulmestrand tel. 100 21

Kassör: Frank Ulmestrand tel, 101 12

Yttre Kuseröds Vägförening

VINTERN I GRÖ}IEiNAD
Vi har haft en snörik och katlvinier iår, även
hår i Grönemad, med många lugna och soliga
vinterdagar. Många sjöfåglar har samlats vid
båckmynningen, någon isläggning har det ju
inte blivit ivinter.
En ovanligt vacker julgran gladde oss på Sand*
backen under advent och julhelg. Tack alla ni
som bistod!

FORTSATT GALLRING OCH FÅRBETE
G rönemads Samfällig hetsförening, som ansvarar
för skötseln av den kommunägda Sa'n, dvs området
kring nedre delen av bäcken iGrönemad, har även
denna vinter med hjälp av villiga grönemadsbor glesat
ut växtligheten i båckdalen.

Föna årets fem flitiga får, som förtjänstfullt höllefter
sly och vegetation på området fram till oktober månad,
kommer åter under april - maj, nu åtföljda av sina ny-
födda lamm. Mlken pastoral idyll vi har att se fram motl
Tänk dock på att fåren är nyfikna, men tycker inte om
att blijagade

PASKEN I GRÖNEMAD
Liksom tidigare år tänder vi en påskesåda på påsk-
afton kl 20"80 nere vid Kullgrenbryggan. Samfälligheten
består med ffrverkeri i år också, och kanske även du?

Riset från trådfällningen i Dalen bildar grunden för
brasan, men som grönemadsbo är Du välkommen att
fylla på rned ris och trädgrenar. Men kom ihåg:* Lägg riset inom den på brasplatsen utlagda sten-

markeringen
" Lägg upp riset så högt du kan
" lnget virke, inget tryckirnpregnerat, inga grova

stammar eller stubbar

VALBORGSMÄ§SOAFTON
För Dig sorn ej hinner awerka allt före påsk, ges en
andra chans till den sista april. Den kvällen tänder vi
ännu en brasa vid Kullgren, nu k|20.30.
Kom och mot våren tillsammans med den nu välkånda
Grönemadskören" Vårtal av Odd Lindberg^

Ordf: Ulla Carlsson
Sekr: Kerstin Smith
Kassör: Erik Olsson

Ordf: Arne K Nilsen
Sekr: Björn Noring

I nre Kuseröds Samfällighetsförening

tel. 108 90
tel. 615 97
tel. 612 75

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

tel. 612 04
tel.612 98

Kassör: Bengt Gudmundsson tel. 109 71



STRANDSTÄDNING I GRÖilEt{AD
Av tradition samlas alla grönemadsbor lÖrdagen efter
Kristi Himmelfärdsdagen för att snygga till våra stränder.
M städar då hela strandområdet från s!Öbodarna i

söder till bergen bortåt Munkama.
Samfällighetsföreningen ställer upp med container och
plastsåckar samt grillad korv och drbka, medan Du tar
med Dig kratta, grep eller skottkäna.
Det är alttid trevligt att träffas igen inför en ny säsong.
t år ses vi alla på lördagen den27 maj kl 10.tX)
vid Kullgrenbryggan.

iIIDSOiiMAR I GRÖNEiiAD
Som vanl igt alrangerar Grönemads Bryggfören ing
i samaöete med Samhällsföreningen midsommar-
fest med lekar och dans kring stången på midsommar-
afton kl 15.fi) på vanliga platsen, Sandbacken.
Viklår stången k110.00. Hoppas Du kommer och
hiälper till med blommor och blader!
Efiersom lottförsäljning även hör till traditionen, tar
Mats Söderholm (tel. 105 56) tacksarnt mot vinster
som kan ingå ilotteriet.
Ta med picknickkorgen och trivs med alla bekanta!

ALLSANG VID HAVET
Tänk att vackra sommarkvällar sittra i berget norr om
hamnen och sjunga tillsammans och se solen gå
ned över Stacken och lurpannan!
Vik torsdagskvällarna den 6, 13 eh 20 iuli kl 20
för afr tillsammans med många dragspel, gitarr,
fikakorg och den berömda Grönemadskören
njuta av livet.
Altt med reservation för vädrcts nyckfullhet så klart.
Medverkan av bl a våra nya grönemadsbor, lngemar
och Annika Rörqvist samt våra "gamlinga/', Willy
Bamevik och Bibbi Mneberg.
Vi tillhandahåtler sånghäfien till sjätvkostnadspris
- 20 kr.
Plats: Bergsplatåema nor om stenbrottet non hamnen
iGrönemad.

T{ATURVANDRING NLL UUilKARNA
Nog känner Du till att vi har en unik kuststräcka non
om hamnen här iGrönemad. Bara ca 400 m nonut
finns intressanta grottbildningar klassade som natur-
minne. Den största grdtan kallas Munkkyrkan, därför
att munkar enligt sägnen sägs ha bott här. Där finns
också den jättelika Altarstenen, vackra strandgrytor
och slipade raukar.
Dil har vi tänkt att vår här i Grönemad bamfödde geo-
tekniker, Ake Johansson, ska ledsaga oss en kvåll ijuli
och berätta om hur området har kommil till en gång.
Håll utkik efter anslag om dag och tid!

Samhällsföreningen har även sammanstållt information
om iiunkarna som kommer att anslås vid Kullgren.
Om vi lyckas övertyga Länsstyrelsen om tillstånd,
ska viockså märka ut den bästa vägen till grcttorna.

HAiINKAPTENSBYTE
I sommar blir det byte av hamnkapten i Grönemads Hamn-
förening. Bengt Vineberg och Jörgen Wickström tar över.
Tack Birgit och Dick Schölin för en fantastisk insats!

KOHTUNENS BYGGPLANER
Kommunen har nu fått nytt tillstånd fÖr utökning av avlopps-
utsläppen från Grebbestads reningwerk, vilket gÖr att kom-
munen kan öka byggnadstakten igen ivårt område.
Tanums kommun har nu antagit den år 2005 framlagda
födiupade övesiktsplanen för Grebbestad. Där framgår
att Wå stora områden, som kan komma ifråga fÖr utbygg-
nad av bostäder under de nårmaste åren, berÖr GrÖnemad.
Det ena beläget uppe på berget mellan Grönemad och
Krossekån, det andra på berghällama mellan Yttre Kuse-
r& - Ulmekån - Linds vå9. Området på Sa'n (dår fåren
betar idag) klassas som utbyggnadsområde på sikt.

GRÖilE}IADSVÅGEN
Samhällsföreningen har tillskrivit Vågverket angående
väg 1011 (Grönemadsvågen) rörande dess allt sämre
beskaffenhet med många sätningar. Vi har fått svar, som
dock ej inger några större förhoppningar om snara åtgarder.
Vågen år md ien 3-årsplan, men ingen tidsangivelse kan
ges, blir i vade fall inget beläggningsunderhåll i år.

NY HAiINANLÄGGNING I GRÖilEUAD?
Göran Friberg, som åger marken för det södra sjöbods-
området, har fått planprövningstillstånd ftån kommunen för
området för anläggande av nya bryggor och sjöbodar.
Frank Ulmestrand har mer info om detta, liksom översikts-
planen. Kontakta honom på 101 12.

VYKORT ÖVSN GRÖilEiTAD
Samhällsföreningen har planer på att tillhandahålla några
modema, tilltalande vykort med anknytning tillGrönemad.
Vi år tacksamma för hjålp med lämpl§a fotomotiv. Kontakta
gäma Gunbritt Sandin, tel. 611 46.

MERA KULTUR
lnte heller iår har Stef,an Andhå möjlighet att berika oss med
sina minnen från bamdomsåren iGrönemad. Viserfram mot
år 2OA7 i stållet.
Förhoppningsvis kommer Frank Ulmestrand igen nästa år med
en tillbakablick på stenindustrin här iGninemad.

DU ÄRVÄLKOHTIEi{ SOT UEDLEii
Med detta info-blad medföljer ett inbetalningskort för medler
avgifien fär år 2006. Vi hoppas att Du och Din familj uppskattar
vad vi gör för Grönemad och vill erlägga det för närvarande ringa
beloppet på 50 kr per enskild person. Bankgirot är 5308 - 4248.

ARSMÖTET I SATHÄLLSFÖREilIilGE}T
hålls i år som vanligt på Falkeröds hembygdsgård lödagen
den 15 juli kl lO.0O. Alla år välkomna att påverka.

TILL SIST - SOII VAHLIGT:
u Under tiden 1 mars - 20 augusti får hundar inte springa

lösa inaturen.
o Ha som hundågare alltid med Dig en plastpåse för att kunna

ta upp hundbajset. Finns en hundbajamaja vid toaletthuset.
u Det är hast§hetsbegränsning till30 km/ h iGrönemad.
rr Det år bara tilläet med 5 knop idet s k Munksundet.
Tyvärr är det inte alla här i Grönemad som respekterar detta!

Sammarstilllt av Frarfi Ukn*hand, BengtVrneberg och J&genwidrsh6m


