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GRÖ N EM ADSB LADET APRTL zoos

Lite kunskap och informatiofi om Grönemad från
- ett blad som kommer lagom

Grönemads SamhällsfÖrening
med våren

L ,rsida: orcnemad.se
ffiren idäetlförenklg sorn hartill uppgFtatt
arheta förGrönemds bästa, skapa god sarn-
hållsanda och iikad triusel.
Vårt ver*san*rebområde str*ker s[ liings
f inemdsuägen från Gata till siön, men
å-en Källarsholmen.

Fö$ande övnga föreningarfinns inom cmrådet:

Grönemads §amftill§hetsltirening, som ansvaclr
ftir striindenra på örree =idor av Kul§renbryggan
sarrt Lamhs väg och Kul§ransväge* nertills!ön.

ilånekullens Uäg- och vatlenförening

Otdf: Nina Jansson
§ekn Jörgen tlllickstr6m
Kassör: Kjell OIsson

Ordf: Sverre Palm
Sekr: Kestin Ulmestrand

Ordf: Paul Furufors
Sekn Biöm Noring

tel.6§2 66
tel. 100 52

tel. 612 80

tel. IttS 7ä
tel. 100 21

tel.142 34
tei. 0734-231179
tel,0706-552473

tel.0706 - 1EAt26
tel- S12 98

G rö,nemads Samhällsförening HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD
har varit lindrig för oss övervintrarc; inga svåra stormar,
mycket ostliga vindar, perider med lite snö men mest
binrnrlt, ingen kyla som gett isläggning.l Källareholms-
sundet har under hela mars mängder av eider vårspelat:
a-o-oh och kock-ock'ock. llärliga vårl

LITE NYHETER I SAMIT/iANDRAG
r Grönsrnads Samhällsliirening har nu registrerat

€n egen hemsida på näE* sronemad.se, därvi
ger er aktrell information om vad sig i GrÖnernad
tiltdrager- visar vackra bilder från då och nu' pre-
senterar kultu rvand ringa r och Ecknar bakgrunder
till de lokah namnen"
r De populära fåren från Aspeherget har redan
Iammat och lovat komma tillbaka till oss på Sa'n i mai-
r l*get nytt f n angående bvacnationer på beryen mellan
Grönernad och Ktossekärr. Först när det nya renings-

r Samhällslöreningen har genom skrivelser till kommunen
påtaht de-fqlif:ärdlra.husen på Frcdholms väg 33
som u§ör en fartig lekplats för barn - utan frarrgång!
r I november 2008 kom en ansökan om bygglov för en
3G-mast iform av en 21 m hög flaggs€ng på Glanare-
berget {ovanför småbåtshamnen} i G«inemad' Bygg-
nadsnårnnden oeh länss§relsen godkände, men ändra-
d* till en 18 m hi§ fackverkskonstruktlon i sället, place-
rad ca 80 m från närmaste bebyggelse. De närmast be-
rörda fastighe§äga m a liksom Samhällsfören irgen 1tt-
rade s§. tnnan överklagandetiden hade gått ut, påböria-
des arbetet med masten, varför Samhällsförcningen
begä rde inh ibitioniinståillande) hos län sstlrrelsen - och
fick det samlrn dag som helikopter skulle böria monte-
ringen! F n vilar ärendet hos lånss§lreken, men masten
väntar nere i hamnen...

ördf: Jöryen tÄlbkshöm tel.100 52_ verletnåra Xåimprcuik blirklarthäskn 2gtt, kan det
§ekr:{qe*§*csen - tcL§{g+e- --Elifal6mexp6+sftrrgav-nyenmrffen.
Kassör: Kentt Ekstrand tel.101 {3 . En de*dp}an Cueih:iUnrartrema nrella* Grtinernad ock

Griinemads Bryggrörenins ää1TåL1'rHtåär=#:#=tilrr##äIl§'
rned Kullgrenbryrygan och omnådetaärmast intill. g*fp*r,r= nred en gäernforandetid på iE år,lnorn
Odf: Bengt Vineberg tel. tO8 90 ämfi*et har nen *nnit tre nya fomänrringar i form
§ekn Bo §§emqvist tel.6{§ 97 av hälristn}ngareh skålgmpar, men även e* boplats
K*ssör: Erik Ohso* 8L 612 75 fån brcnsåHcm. H:irfinn! 

""f=a 
riklsa stenindsstrtclla

r lnemds Hamnrörcning - hamnan med :-*H:m§##*gf*rrsni,=nrqssn harerbetat
Srtonbryggcr och tillhörande s!öbodar' 

, - nred Det o*må Gånemad, med foml*imningar, saldat-
§rdf: t{enth Ekstrand tel.I0i 1.3 ;; @nde av altia Gönemads-
Sekn TommyHlesErberg tel. tt!8 ;;,,,n,öaroch natrrknanrringar" Förhoppningsvis khrt
Xassör: Ingenrar Rörqvist tel" 0?{t§ - 2329$it fOr pu'Uticering fiII sonrnarsr. N:ista somnrar siktar vi
FtomsfrIe: ghf'se även på en ku-iturva*drtng kring llet garn*a Grörernad.

Xassör: Fmnk Ulmestrard el. tO{ t2

Tttre Kuseräds Vfuförenlng
Ordf: Ulla Carlsson
§ekr: ltlartin Asztly
Kassör: Ulrika Englund

lnre Kuseröds Samä llighetsförening

Kassör: Bengt Gudmundsson tel. 109 71



PÅSKEhI IGRÖhIEMAD
Liksom tidigare år tiinder vi en påskesåda på påsk-
afbn kI20,00 nere vid Kul§renbryggån. Samliilligheten
består rned fyrverkeri i årockså, och kanske även du?
Som grönemadsbo är Du välkorntäeil att bygga hrasan
med ris och trädgrenar" Men kom ihåg:* Lägs riset endast inom den på brasplatsen

utlagda stenmarkeringen* Lägg riset nära sjön och så htlgt upp du kan* lnget virke, inget tryckirnpregneråt, inga grova
stammar eller stubbar

VALBORGSTUÅSSOAFTON - 30 APRIL
En ny chans att bli av med riset ges den sista april.
Den kuällan tiinder vi ännu en hmse uid Kut§rcn, nu
kf 20-30. Karn och rnöt våren tillsamrnans rned den
nu välkända Grönernadskören. Som sig bör, ett in-
spirerande vårtal av Odd Lindberg också i år"

§TRÅN DSTÄOruITtE I G RÖN ENåAD

Sorn vanligt samlas alla grönemadsbor lördagen efur
Kristi llinnmelfärdsdagen för att städa hela strandom-
rådet från sjöbodarna i söder till bergen bortåt Munkarna.
$amfällig hetsfören ingen stli ller u pp med eonta iner och
plastsäckar samt bfuder på grillad kers och dricka,
rnedan Du tar med Dig kratta, grep eller skottkärra.
yåi!.nöäpå lördeqen den 23 mai k! 1q.0§ vid
Kullorenbryqgao. Din insats behövs!

MIDSOMMAR I GRONEMAD
Som van ligt arrange ra r G rönemads B rygqfören in g
midscmmarfest med lekaroch dans kring stången
på mitlsomrnaraftsn kl 1_5.08 på vanliga platsen-
Vi klär stången kl 10.CI0. lloppas Du komrner och
hiälper till med blommor och blader!
Efrersom lottförsäljning även hör till traditionen, tar
Flats S,åderholrn {tel. 1O§ 5E} taeksamt rnot vinster
sorn kan ingå i lctteriet.
Ta rned picknickkorgen oeh trivs med alla bekanta!

BLOMSTERVANBRING
Gnlnernadsbon Per Schillander har gencmfört flera upp-
skattada vandringar bland mådsommarBils blomster.l år
planerar Per en vandring bland bergens växter
söndasen den 21 iuai kl10.90
Sarnling vid Kullgrensbryggan

ALLSÅNGEN VID HAVET
gör uppehåll iår. Våra duktiga musikanter satsar på
G rönemadsdagen i stii llat.

å.ÅR OIg} DYKNING
En ny aktivitet bir.lder vi på onsdaqen den I iuli
KIJS.0Q" då Goran vid Dyk & Åventyr-centret yisar
irtresserade barn och ungdomar vad han sysslar rrred.

K\IÄLI.SSEGLINGAR I GRÖNEMAD
BJK {Bohuslänska .}aktklubben - som inte jagar!} har åter
förlagt en del av årets seglingsEiivtringartill Gr6nemad.
På tiqdaqarna 7.2tssh aqiullkLl8§g startar kölbåtama
kap pseg lin ga r med sta rt utanför småbåts hamnen.
Alla qptjruistseqlare är cckså välkomna att prova
sina kunskaper då. Vind i seglen!

VANDRING I STEN}IUGGARE;{S §PAR
Frank tilmestand genomförde förra sornmar€n en
mycket uppskattad odysså kring Grönemads sten-
huggeri-industri. De som missade dcn fåren ny chans
tisdaqen den 14 iuli kl18G0. Sarnling vird rnidsommar'
stången på §andbacken. Missa inte detta prograrn!

ÅnsmÖrcr I §ÅMHÄLLSFÖRENINGEN
hålls i årförförsta gången i Everts sjöbod i Gönemad.
Tag chansen att påverka vår verksamhet tnåndege[
den 20 iqlilil tS.S0 - och såmtidigt få se deth fina
'omuseunlo' sorn Per och l-ars Karlsson ordnat.

DU ÄR VÅLKOMMEN §OT{ MEDLEru!
Med detta info-blad rnedfölier ett inbetalningskort för
medlemsaugiften för år 2§09 - 10. Vi hoppas att §u
och Din familj uppskattarvad vi görförGrönernad
och vill erlägga det för närvarande ringa beloppet på
50 kr perenskild person. 100 krförtvå p§l:*oner.
Bankgirct är 53O8 - 4208.

EXTRA HYTT - GRÖNEMADSDAGEN!
Vlh hela lördaqen de*g2§ iuli för en enda lång aktivitetsdag
förung som gamrul med mängderay roliga, spännande
och intressanb inslag. Ett axpkcck ur programrnet:

" FamiljevispoängprornenadruntGlanareberget.
. Löptiivling för vuxna runt samma berg
. Sa'nloppetför bam
. Fiskdamrn för de srnå

" Bygga sandslotts-tiivling på stranden
. Krabbrnetartävlingnredkrabb-raee
. RoddtiivlingKullgrenbryggan-Skärbågeskären
. Utflykt med Tuffa-båten, kanske rnakrillfiske
. Kort rnålarkurs med grönemadsbon Göran Riicker

' Åktiviteter såsom tova ull, göra papper, gipsavgjr.
ningarav strandfynd, måla på musselskal m m

. Hantverksutstållning med våra lokala förmågor

. Fototiivling föratt kora årets Grönernads-vykort

" Loppis - törn dlna förråd på saker och Iäsä böcker!
. Talangtåivling -en chans för ung och gammal,

Bert Karlsscn ingår iiuryn.
. Bert skänker böcker och skivar som han signerar
. Picnic på stranden med Värmlandspojkama
. Dans vid Kullgrcns brygga med våra egna spelmän
. Försäljning av räkorfrån Tuffaöåten
. Tändkulernatorfrån Lysekilförgylleridyllen
Håll utkik efter kommande anslag om dagen med
aktuella tider oeh pbtser: samt på qf0ilefnad.se

TILL §IST
önskar Grönemads §amhällsförening alla nya och gamh
medftemmaren lång, fin våroch en skön sommar2009!

§ammenställt av Nina Janssan, Jcirgen Wickströrn och Bengt VineberE


