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Sekr: Bo Stjemqvist
Kassör. Erik Olsson

Grönemads Samhällsförening
Ordf: Frank Ulmestrand tel. 101 12

Sekr: Bengt Vineberg iel. 108 90
Kassör: KjellOlsson rel. 6i2 80

Vi är en ideeil förening som har till uppgilt att arbeia
fdr Grönemads bästa, skapa god sarnhållsanda och
ökaci trivsel.

Våri verksamhetsområde stråcken sig långs Grönemads-
vägen från Gata tillsjön, samt även Kållarholrnen.

Följande föreningar finns inom ornrådet:

G rö nemads Samfäll i ghetsförenin g, som a ns\.,ara'"
för st;^änderna på ömse sidor av Kullgrensbryggan
samt Lanrbs våg och Kullgrensvägen ner titl sjön.
Ordf: Jörgen Wickström tel, 100 52
§ekr: KjeliOisson tel. 612 80
Kassör: Kenth Ekstrand tel. 101 13

Grönemads Bryggförening
med Kullgrensbryggan och området närmast intill.
Ordf: Eengt Vineberg tel. 10B 90

Ir)
U

HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD
Har vi haft någon vinter i år? Nej, snärare en iång,
utdragen hösf med mycket regn och blåst. Återigen har
kraftiga stonnbyar drabbat oss med åtföljände hÖgvatten
Vattennivån har flera gånger stigit med upp till 1,5 m Över den
norrnala med översvämmade bryggor och sjöbodar.
Snö och isläggning har inte på något sätt besvärat oss
hår på kusten.
Nu ärvåren raskt i antågande. Strandskatan korn till
Grönemad redan första dagarna i mars. Med den tidiga
påsken återvänder också de flesta husägarna.

LITE NYHETER I SAMMANDRAG* Det plastskrov som länge legat vid Skärbågen
är nu uppskuret och borta.* Stefan Andersson, som skadades svårt föna
sommaren vid den kraftiga båtexplosionen,
får räkna med en lång konvalecenstid och har
därför avyHrat siä fciretag Dyk & Äventyr till
en tidigare hjälpreda, Garan Abazovyc med
föräldrar i Tanum. Han fortsätter verksamheten
i samarbete rned Klemmings Dykhjälp.* lnre Kuseröds Samfällighetsförening {Gata bl a)
har under hösten och vintern genomfört ett om-
fcflcnrlo orhota frir rrattan nnh errlnnn

" Yttre Kuseröds Vägförening ämnar utföra
hårdbeläggning av sina resterande grusvägar
under våren.* En aktiv byEgnadsverksamhet har pågått - och
pågår - i Grönemad. Många fastigheter har
rivits och många nya har kommit lstället.

" Grön*mads Samfällighetsförening fortsätter att
glesa ut och toppbeskära vegetationen i bäck-
ra.,rinen.* Fåren i närnnda område, sorn olyckligtsvis ute-
blev förra sommåre n, har utlovats så snart tillgång
på bete finns.

" Munkedaben, den öppna vattensamlingen nordost
onr småbåtsharnnen rned kringgränsande ornråde
håller på att slya igen. Grönemads Samhälisförening
isamarbete n"red Ulla Carlsson på Mor Klaras väg 68
undersöker möjligheterna ait få bidrag till upprensning
av våtmarken.* Grönemads Samhällsförening har ånyo tillskrivit
kommunen om det stora behovet av gång- och
cykelväg mellan Grönemad och Grebbestad.

" Föreningen har även kontaktat Västtrafik angående
f rarnförandet av G reta-bussen på G rönem adsvä gen.
Dår gäller 50 respektive 30 krnlh även för slora bussar.

" Av detta skäl har också en ny påminnelseskylt onr
30 km/h safis upp för bilister nerifrån sjön.* Samtliga hyreskontrakt för sjöbodsraden i söder har
sagts r:pp av n:arkågaren. Det är f n ej känt vilka av-
sikter ägaren har med området,* Inget nytt finns heller att rapportera orn kornmlrnens
byggpianer i vårt område.
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Litekunskapoch'T'#;L:'":**ä#iå;rå*:Ji*::-§amhärrsf örenins

tel. 615 97
tel 612 75

Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordt Kenth Ekstrand tal l lll 'l Q

Sekr: Tommy Westerberg tel. 108 84
Kassöi": §ellOisson tel,612 80

Månekullens Väg- och vattenförening
Ordf: §verre Palm tel. 143 76
Sekr: Kerstin UlmestranC tel. 100 21
Kassör: Frank Ulmestrand tel. 101 12

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf: Ulla Carlsson iel. 142 34
Sekr: Martin Asztly tel. 0734-23'! 179
Kassör: Ulrika Englund tel. 0706-552473

lnre Kuseröds Samfällighetsförening
Ordf: Anders A*hur .1e1. 14224
§ekr: B.iörn Noring tel" 612 98 * pa.r1:.1 *,

Kassör: Bengt Gudmundsson tel. 109 71



PÅSKEN I GRöNEMAD
Liksom tidigare årtändervien påskesåda på påsk-
afton kl 20"00 nere vid Kullgrenbryggan. §amfälligheten
be§år med ffrverkeri i år också, och kanske även du?
Som grönemadsbo är Du välkommen gtt bygga brasan
med ris och trädgrenar. Men kom ihåg:* Lägg riset endast inom den på brasplatsen

utlagda stenmarkeringen
" Lägg riset så nära sjön och så hogt upp du kan* lnget virke, inget tryckirnpregnerat, inga grova

starnmar eller stubbar

VALBORG§MÄS§OAFTON . 30 APRIL
En ny chans att bli av med riset ges den sista april.
Den kvällen tänder vi ännu en brasa vid Kullgren, nu
kl 20.30. Kom och möt våren tillsammans med den
nu välkända Gxinemadskören. Som sig bör ett
inspirerande vårtalav Odd Lindhrg också iår.

STRANDSTÄDNING I GRÖNEMAD
Mnterns §ormar harfyllt våra stränder med mycket
skräp. Därförsamlas alla gönemadsbor lördagen efter
Kri§i Himmelfärdsdagen för att städa hela strandom-
rådet från sjöbodarna i söder till bergen bortåt Munkama.
Samfällighetsföreningen ställer upp med container och
plastsäckar samt bjuder på grillad korv och dricka,
medan Du tar med Dig katta, grep eller skottkärra.
Dags att träffas igen inför en ny sommar.
Väl mött på lördagen den 3 maj kt {0.00 vid
Kullgrenbryggan. Mycket skräp väntar på Dig!

MID§OMMAR I GRÖNEMAD
Som vanligrt a rra ngerar Grönemads Bryggförening
midsomrnarfest med lekar och dans kring stången på
midsommarafion klackan 15.00 på vanliga platsen,
§andbacken. M klärstången kl 10.00. Hoppas Du
kommer och hjälpertill med blommor och blader!
Eftersom lottförsäljning åven hör till traditionen, tar
Mats Söderholm (tel. 105 56) tacksarnt emot vinster
som kan ingå ilotteriet.
Ta med picknickkorgen och trivs med alla bekants!

BLOM§TERVANDRING
Den yandring som Per Schillander genomförde längs
strandångarna föna midsommardagen blev mycket
uppskattad. Per lovade oss då även en vandring bland
bergens blommor. Tyvån går det dock ej att genom-
föra iår. Men nåsta...

ALLSANG VID HAVET
Vik tre onsdagskvällar fr o m den I juli kt 20
för att tillsammans med många dragspel, §itarr,
fikakorg och den berömda Grönemadskören
njuta av samvaron i bergen norrom småbåtshamnen-.
Vi hoppas givetvis på klart mycket båttre väder i år!.
§amma sånghäften som fönrt, men med tillägg i år.

VANDRING I STEN}IUGGARENS SPÅR
Frank Ulmestrand, vårvördade ordförande, som så
uppskattat genornfört flera kulturvandringar kring
den gamla bebyggelsen i Grönemad, kommer att
måndagen den 2{ juli kl 1800 inleda en vandring
till §enbrstten vid Bokebacken (Ulmekän) för aä
berätta om slenhuggarepoken. Samling vid midsom-
marstången på §andbacken.

EN MARIN VANDRING TÅruES STRANDEN
M har här i Grönemad två skickliga marinbiologer, Lars och
Mats Ulmestrand. De har lovat att göra en vandring för bam
och andra intresserade längs strändema här i Grtinemad för
att upptäcka livet under vattenytån.
Boka tisdagen den 22iuli klockan 1S00.
Samling vid Kullgrenbryggan. Medtag om så önskas stövt-
eller badskor.

VYKORT ÖVEN GRöNEMAD
Ånnu finns några vackra vykort från Grönemad att köpa
hos Gunbritt Sandin, tel. 611 46 för 5 kr/st. Kanske
träffar Du henne pa någon av våra aktiviteter också. \*

KVÄLLSSEGLINGAR I GRöNEMAD
BJK (Bohuslänska Jaktklubben - som inte jagar!) har åter
förlagt en del av årets seglingstävlingar till Grönemad.
På torcdagarnå 3, 24 och 31 juli kl 1800 startar kötbåtar-
na kappseglingar med slart utanför sm åbåtshamnen.

OPTIMISTSEGLING
Alla torsdagskvällar i sommar kl 1800 samlas även alla
som vill och kan med sina egna Optimister i småbåtsham-
nen. Carina Börling vet mer, te1.0708 - 91 82 59.

ETT TACK TILL ALlå ÅRET.RUNT-BOENDE
Vid föna årsmötet önskade en medlem att ett stort tack
på detta sätt skulle framföras till alla de som bor året runt
och som kan titta till de igenbommade husen under vintem.
Sann grannsamverkanm a o.

ÅnsmÖTeT I SAMHÄLL§FöRENINGEN
hålls i år som vanligrt på Falkeröds hembygdsgård lördagen
den {2 juli kl 10.00. Alla grönemadsbor år vålkomna att
höra vad som händer i vårt område - och att påverka vår ._.
verksamhet.

DU ÄR VÄLKOMMEN SÖM MEDLEM
Med detta info-blad medföljer ett inbetalningskort för rned-
lemsavgiften för år2008 - 09. M hoppas att Du och Din familj
uppskattar yad vi görför Grönemad och vill erlågga det för
närvarande ringa beloppet på SO fr per enskild person.
Bankgirot är 5308 - 4208.

TILL §IST
önskar Grönemads Samhällsfrirening alla nya och gamla
medlemmar en lång, fin vår och en skönare sommar 2ffi8!

Sammanställt av Frank Ulmestrand, Bengt Mneberg och Jörgen Wickström


