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Lite k u n s ka p och in{o rmaå:'ffi tffiffi ;ffi, ff!}t;rnarls 
sannhä llsfö nrn ing

Vi är en ideell förening som har {ill uppgift att
aöeta för Grönernads tråsta, skapa gcd sam-
hällsanda och ökad tivsel.

Vårt verksamhebområde stäcker sig längs
Gnlnemadsvägen från Gata tillsjön, men
även Källarholrnen.

G rönemads §amhällsföraning
Ordf: Frank Ulmestrand tel- 101 '12

§TT FJÅRDE
,ä

Följande föreningar finns inom området:

G rönemad s Sa rnlii llig h etsfö ren ing, som ansva ra r
för strändema på ömse sidar av Kullgrenbryggan
samt Lambs väg och Kullgrensvägen ner till sjön,
Ordf: Jörgen Wickström tel. 100 52
Sekr: Kjell Olsson tel. 612 80
Kassör: Kenth Ekstrand tel.101 13

G rönemads Bryggtiren ing med Kullgrenbryggan
och området nårmast intill.
Ordf: BengtVineberg tel.108 90
Sekr: Bo S§emqvist tel" 615 97
Kassör: Erik Olsson tel.61? 75

Gönemads l'lamnförening - hamnen med
pontonbryg gor och tillhörande sjöbodar-
Ordf: Kenth Ekstrand tet.101 13
§ekr: TommyWesterberg tet" 108 84
Kassör: Kjell Olssan tel. §12 80

Månekullens Väg- och vattenfören ing
0rdf: Sverre Palm tel. 143 76
Sekr: Kerstin Ulmestrand tel. 1f:0 21
Kassör: Frank Ulmesfand tel.lAI 12

Yt{re Kusenids Vågförening
Ordf: Ulla Carlsson tel. 142 34
Sekr: Martin Asztly tel" 0734-231179
Kassör: Ulrika Willysson tel. *706-552473

ln re Ku seröds Samfäll§ hetsfören ing

HÖSTEN ocH VINTERH I GRÖNEMAD
Vi sorn öyervinkat hår i Grönernad har drabbab
av rnånga ct;h ltraftiga stonnar med vinds§rkor
på upp till 39 rnlsek ach vågh5jder på drygt 11

meter vid Väderöarna. Md flera lillltillen har även
vattenståndet varit exkemt högt och "sjösatt"
mänga sjötrodar.
I november och de*ember hade vi en del kraftiqa
åskknallar som slog ut elektriska apparater och
telefoner i h ela Gr*bbeshdsornrådet
Som helhet har vi dock haft en rrycket mild vinter,
i stort sett utan snö.
Sorn vanligt har en julgran - men även en välgjord
rondellhund {dår Greta-bussefi vänder} - pryft Sand-
kracken under advent och julhelg.

PÅ§KEN I GRÖNEMAB
Liksom tidigare år tånder vi en påskesåda på påsk-
afron k! 2O.00 nere vid Kullgrenbryggan.sanrftilligheten
består med furverkeri i år sckså, och kanske även du?

Som grönernadsbo är Du välkommen att bygga brasan
med rb och 8ädgrenar. Men kom ihåg:* Lägg risei endast inom den pä brasplatsen

utlagda stenmarkerin gen* Lägg riset nära sjön och så högt upp du kan
" lnget virke, inget tryckimpregnerat, inga grova

stammar eller sfubbar

VALBORGSMÅS§OAFTON - 30 ]TPRIL
För Dig som ej hinner awerka allt före påsk, ges en
andra chans till den sista april. Den kvällen tänder vi
ännu en hra*a vid Ku{lgren, nu kn äCI3CI.
Korn och rnöt våren och lyssna till den vårtalande
Odd Lindberg och säng av den numera välkända
Grönemadskören.

STRAN DSTÄ DNII!G I GRÖNEMAD
Höstens störmar har fullt våra stränder med mycket
skräp. Därför samlas alla grönernadsbor lördagen efter
Kristi Himmelfärdsdagen för att städa hela strandom-
rådet från sjöbodama i söder till hergan bortåt Munkarna.
§arnfiillighetsftireningen ställer upp med container och
plastsäckar samt bjuder pä grillad korv och dricka,
medan Du tar med Dig kratta, grep elter skoäkärra.
Dags attträffas igen inför en ny somrnär.
I år ses vialla på lördagen den 19 maj kl t0§*
vitl Kul§renbryggan-

Sekr: Bengt Vineberg
Kassör:Kjell Olsson

0rdf. Anders Arthur
Sekr, Bjöm Noring

tel.108 90
tel.612 80

tel.14224
tel.612 98

Kassör: Bengt Gudmundsson tel. 10S 71



FORT§ATT FÅRB§TE
G rd nema ds Samfål lig hetsffi reu'ttm g, su*rt amsvarar för
sköbeln av den komrnunägda §e'n, dvs *mrådet
kring nedre delen av bäeken i Gröilernssi, kammer åven
i år låta fåren hålla efter sly och veg,eta§ic,n där fnarm i*}
oktoher månad. F{ar åven visat siig v*ra e.tt ttlppst<attat

inslas för mänga bam och \ruxna.
Fåren, som byft ägare vistas nu vinteriid i *avalBs&and-

fiIIIDSOM§fi AR N G ROFIETffiAM
Som vanligt arrängerar Grörrevnads Bryg§furem[ng
i sa m a rbete m e d Sa m h älisf6renin gen retidsomrnar-
fest med lekar och dans kring stång x på mids*nrmar-
afton kl 15§0 på vanl"uga plakem, §a*tdhac'$rem.
Vi klär stången lil'*§.(}0- §-ioppas Su* k*rnflrrer 6s,h
hjälper lill med blomrnor och bladryi
Eftersom lottförsäljning äve* h§r till &-aditi*r"ren, tar
Mats §öderholm {te[. t 05 §6] taeksanqt re'tot uinster
som kan ingå ilotteriel
Ta med picknickkorgen och §'ivs n:ed al{a b*kantal

BLOMSTERVANDRING
För två års sedan fledde trer §ct'ruIfianden är+ ffin vars6l-
ring bland blornmar cch h*ader $ä*gs stramdäffigeiria"
Söndagen den 24 juni kicckan 1*sp semlas qi åter
vid Kullgrenbryggan för en r:y varrdring med Per.

ALLSÅNG MB HAVET
blev förra sammaren en stor succ6 n*ed upp tiil§ {70
sångglada deltagare per kväIl- }.li ftck uppleva 8e vackra
sommarkvällar iberget norr snft småbåtshamnen.
Helt gratis!
Vi återkommer på hegåran rned seffiluma prsgrarm
denna sommar, så...
Vik onsdagskvällama den 4* t"tr eeh t8 juii kl2S
för att tillsamfitans med måuga dragspel, §itarro
fikakorg och den hemi,mTds §rtinerr*adsk,nrcm
*juta av samvafion-
Alit med reservation för vädr*ts nyckfullir*t så klayt-
Vi använder samrna sånghåften i år- Vil! Dal h* efi nytt
kostar det som tönlt 20 kr"

NÅT U RVAN DRIT.JG TILL MU$Kå§Hå
Ca 400 m nortr om småbåbh**r*en §nn* er: *nik
kustsf ä cka m ed inkessamta grottbiidrrån gar klassad,e
som naturminne. Den stönsta gro{tanr kal§as Murskkyr$rnn,
dårför att munkar enligt sågnen påsåås h* bott hän. §är
finns också den jättelika Altarst*nem, vackra strandgrytor
och stipade raukar,
Åven isommar kornmer efrer c}ilst*ermåt vår gr$rrelrma{$§bo
och geotekniker, Åke Johanssanr, att tedsaga css er* kv&[$,
torsdagen den t9 juli till Munkar*a- §et blev intressanta
uppleveiser i grottvärldem 20G8!
Samting vid Kuttgrenbrysgam k& dS8&.
§amhällsföreningen har sarmmeamsffinffi [,r*format§om
«rm Munkama. Den finns bl a anslagen vid t*alelthuset
nere vid Kullgren.Den bästa väge* til§ greti*r*a är
rnarkerad rned fargfiäckar, ssnt b6rlar ttrd b"ätrappam nonr
om småbåtsharnnen"

KOT§MT'NES{§ AVGGPLÅfrIER
Fårel§ger f * hgetnyfr rcd gäler Grönemadsomrädet.
l$a* amer&c* a§tiämtat bygsa ett20-tal tvåvänings-
lägenheter snrt efr v*laonnråde hfust uppe i bergen mellan
Gr§nernad och lkosseftärr- Därffl ett område med villor
meltan Yttse Kuseröd och l-inds vå9, många med uthrttill
Grönernadsvägen.
Områ&t på Sa'n, diir fåren betar, klassas som utbyggnads-
ornråde på silrt- Kowtrnunem uiä gäma redan nu göra sig av
med den 916 stwrbyggn*n där" Den är idag uthyrd och
Lrrymmeren föga använd verkskd, men kommunen måste i
så f*lt skaffa ersä&rå*gd*kal Sl hyresgästen. Grönernads
Santfrlil§kbfuenhg trar erhfudit sig att riva och borttursla
hyggnaden med egma resurser, men harhittills ättnei.

GRöHEi;ÅtsSVÅGEH !.
SamhälbföEenkrgian har ånyo ffilskririt och påmht Vägverket
angiåem& väg t0tI {Gr6nerna&vågen} rörande behovet av
belåiggnhgsnnderhån. Re&n 2t§5 varvågen med iVäg-
verkets piarer-...

TiIYA HAHF{ÅULÅG(iNTTTIGAR I GRdNEIiAD? \/
lnga nya bå$iaber i sikte för dagen, varken i det södra
sfrlbodsornrå&t e*er i Grönemads Ha m nförin g. Drygt ett
fenrtbEl står nc på väntetbtan fir båplats i området.

VYKORT öVCN GRÖ?IETAD
§arnhåbföremingree'l ltonnrner att fllhandahålla några
nytag*a, vaekra vykorttrån Grönemad. De kornnner att
frrnas hm GunbriE Sandin, tel. 611 46.

KöI.BÅY§§EGI.JFIG
8JK (Bofruslänska Jalcddubben - som ftrte jagar!) med sin
nya ord6rarxde, BengtVmeberg, bosat iGrönemad, har
plaaerat åre8 kvålkeglingar för kölbåtar Sl Grönemad-
Tors@slryå§arna 28§,sIf och t2iI trHX! samlas seglama
Med sin båtari hamnen-
OFTffi}§TSEGLS*G
Åk tcrsdagpfuäftar i somma ktockan f 800 samlas alla som
vS[ ocfi kan nned s&ra egna @tfirmkter hos Carina Böding i framien

IXI ÅR VÅLI(CHHEIT §OH HEOLEH
Med &t!;a hfol$ad medffipr ettinbetalnlngskortför medlems-
avgifren 6r år2007. Vi hoppas afiDu och Din fumf,j uppskatta
vad vt str fi6r Grönemad oc*r rfll erläggn det 6r närvarande rin§a-
beloppet på 5CI kr per erxskild pers$l. Bankgirot är 53$8 - 4208.

ÅnsffiTTT I §*HTIÄLIsFöREIIIING Eil
håfis i år sorn vamft;t på Falkerö& hernhygrdsgård.
Tors@en den t§ !u§ lrt"[O.{Xl. §la ärvälkornna at påverka.

TE.L S§T
önskar Gr6narna& Sarmhäbfi6renhg alla nya och gamla
medemnnar en &ång"fm vår octr drn skönaste sommar2007!

§anrnanstä,§ ar Frank Ukne*foarxd" Bsrgi \arnebelg och Jtrgen Wickshom


