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Grönernads Bryggförening med Kullgrenbryggan
och omradet närmast intill.
Ordt Bengt Vineberg
Sekr: Bo Stjernqvist
Kassör: Erik Olsson

G rönemad s Samhällsfören in g
Ordf. Ulla Carlsson

Sekr: Jörgen Wickström
Kassör: Kjell Olsson
www.gronemad.se
. i är en ideeli förening som har lill uppgift att

aöeta för Grönemads bästa, skapa god sarn-
hällsanda och ökad trivsel.
Värt verksamhetsomräde skäcker sig längs
Grönemadsvägen frän Gata till sjön, rnen

ren Källareholmen

Föijande övriga föreningar finns inom omrädet:
G rönemad s Samfällig hetsfören in g, som an sva ra r
för slränderna pä ömse sidor av Kullgrenbryggan
samt Lambs väg och Kullgrensvägen ner till sjön,

HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD
Vi var förskonade från stormar under hösten. I stället
fick vi en kall och lång vinter med mycket snö - ovanligt
här vid kusten. Dessutom is så langt ögat nädde en tid.
Många bryggor och vragar har skjutits upp av isens
nivävariationer.
Ett litet väderschema:
24 dec - en grön _iulafton, den snö vi hade försvann
25 dec - snön kom på allvar på juldagen
2 jan - kraflig snörök över hela havet
10 jan - nyis isundet
14 jan - spegelblank is ihela innerskärgärden
4 mars - öppet vatten norr om småbatshamnen
10 mars - första ejdrarna dyker upp
14 mars - isen i sundet bryts upp i flak
19 mars - första strandskatorna
20 mars - öppet vatien i hela sundet

LITE NYHETER I SAMMANDRAG
Grönemads Samhåilsförening har ju en egen
hemsida på nätet: 'www.gronemad-se'Där kan du
se en serie nya bilder frän vintern i Grönemad
Givetvis får du där också aktuell information om
allt som sig tilldrager I Grönemad ivar och sommar.
Ta en titt på hemsidan da och dal

lnget nytt f n angäende byggnationer på bergen
metlan Grönemad och Krossekärr liksom pa häll-
markema mellan Grönemad och Ulmekärr. Allt
beror ju på kapacitetsbrist hos nuvarande reningsverk.
Arbetet pä det nya verket är dock pabörjat nära
Kämpersvik.

Länss§relsen vilar ännu pä beslutet kring den 3G-mast
som Telenor vill uppfora pä Glanareberget i Grönemad.
Den gamla stenbyggnaden ifårhagen, som tidigare
tjänat som lackeringsverkstad, marketenteri, pensionat
och bilverkstad ägs av kommunen. Sedan den senaste
aktören nu lämnat fastigheten, har Samhällsföreningen
haft tankar på att kunna nyttja huset som en lokal fdr
olika aktiviteter. Beslut om rivning av fastigheten har
nu dock fattats av kommunen och skall vara genomfört
ibör.ian pä maj.
Historik kring byggnaden finns att läsa pa vär hernsida.

De populära fåren frän Aspeberget har redan lammat
och lovat komma tillbaka tiil oss pä Sa'n i maj, sä
snart "verksta'n" har rivits och nyttskydd byggts.

Den av Samhällsföreningen märkta leden till Munkarne
med dess grotta, altarestenen, vackra raukar och
strandgrytor är nu uppdaterael. Du finner vägledning på

vär hemsida (Platser i värt omräde) samt på anslagstavlor.

Grönemads Hamnförening - harnnen rned
ponton bryggor och tillhörande sjöbodar.

:'df: Kenth Ekskand tel.101 13
tiekr: TommyWesterberg tel. 108 84
Kassör: Stefan Sjödin tel.617 05
'www.ghf.se

"rånekullens Väg- och vattenförening

lnra Kusertids §amfällighetsförening
Ordf: Ommund Talgö tel. 101 50
Sekr: Bjöm Noring tel.612 98
Kassör: Bengt Gudmundssan tel. 109 71



Samhällsföreningen kommer vid midsommarfirandet och
Grönemadsdagen att sälja en särskilt framtagen lu.vtröja KVÅLLSSEGLINGAR I GRÖNEiiAD
i vuxen, och barnstorlekar med broderad text: GRONEh,IAD BJK har åter ftirlagt en del av årets segllngstiivlingar

tillGrönemad. På tisdagama iiuli kI1800
PÅSKEN I GRöNEMAD startar kölbåtarna kappseglingal med startutanför
Liksom tidigare år tänder vi en påskesåda på pask- småbåbhamnen.
afton kl20.0O nere vid Kullgrenbryggän. Saml?illigheten
består med fyrverkeri - och kanske även du?
Som grönemadsbo är Du välkommen att bygga brasan ÅnSf*Öfef I SAMHÄLLSFöRENINGEN
med ris och trädgrenar. Men kom ihäg: hålls numer i Everts sjöbod (det stora gula magasinet i

" Lägg riset endast inom den på brasplatsen södra sjöbodsraden) i Grönemad. Vi ses där
utlagda stenmarkeringen måndagen den 19 iuli kl 18.00. M presenterar bl a. Lägg riset så högt upp du kan det utförliga programmet för Grönemadsdagen.
ln get virke, in get kyckimpregnerat, in g a grova
stammar eller stubbar

DU ÄR VÄLKOMMEN SOM MEDLEM
VALBORGSMÄSSOAFTON - 30 AFRIL Med detta info-blad medföljer ett inbetalningskort för \-,'
En ny chans att bli av med riset ges den sbta april- medlemsavgifien för år ?010 - 1 1 . Vi hoppas att Du
Den kvällen tänder vi ännu en brasa vid Kullgren, nu och Din fami§ uppskattar vad vi gör för Grönemad
H 21.A0. Kom och möl våren tillsammans med den och vill erlägga det för närvarande ringa beloppet på
nu välkända Grönemadskören. Som sig bör, ett in- 50 kr per enskild person. Bankgirot är 5308 - 4208. , \
spirerande vårtal av Odd Lindberg också i år.

STRANDSTÄDNING I GRÖNEMAD GRöNEMADSDAGEN KOMMER IGEN
Som vanligt samlas aIIa grönemadsbor lördagen efter Vik hela lördagen den 24 juli för en enda lång aktivitets-
Kristi Himmell?irdsdagen ftir att stiida hela standom- dag för alla åldrar med mängder av roliga, spännande
rådet från sjöbodarna i söder till bergen bortåt Munkarna. och inlressanta inslag. Ett aplock ur programmet:
Samfällighetsföreningen ställer upp med container och Poängpromenad runt Glanareberget.
plastsäckar samt bjuder på grillad korv och dricka, Löptävling för vuxna runt samma berg
medan Du tar med Big kratta, grep eller skottkäna. Sa'nloppet för bam med Bamse och Skalman
Väl mött på lördagen den '15 rnai kl 10.00 vid Fiskdamm for de små
Kullgrenbryggan. Din insab behövs! Bygga sandslotls-tävling på standen

Populära Krabbmetartävlingen med krabb-race
MIDSOMMAR I GRÖNEMAD Roddtiivling Kullgrenbryggan - Skärbågeskären
Som vanligt ärrangerar Grönemads Bryggförening Akvarellmålning med grönemadsbon Göran RUcker
i samaöete med Samhällsföreningen midsornmar- Aktiviteter såsom tova ull, göra papper, gipsavgjut-
fest med lekar och dans kring stången på midsommar- ningar av strandfond, måla på musselskal m m
afton k|15.00 på vanliga platsen, Sandbacken. Hanfuerksutställning med våra lokala förmågor.
Vi klär stängen kl 10.00. Hoppas Du kommer och Lämna gåma in Ditt lilla bidrag! /-
hjälper till med blommor och blader! Fototävling för att kora årets Grönemads-vykort
Eftersom lottförsäljning även hör till taditionen, tar Lotterier med fina vinster- du får gäma skänkal
Mats Söderholm (tel. 105 56) tacksamt mot vinster Loppis - t«im dina fönåd!
som kan ingå ilotteriet. Prova på attspela speedminton
Ta med picknickkorgen och trivs med alla bekanta! Talangrtävling med Bert Karlsson ijuryn - en chans för_

ung 
"öm 

gammal.
VAD KAN DU OM OSTRON? Grilla en liorv eller ta en fika medan VärmlandspojkarnY
Nu får du chansen aft lära mer - och kanske smaka spelar upp
på - tack vare Peter Klemmhg och Per Karlsson i Dansa vid Kullgrens brygga och smaka på färska räkor
Everts sjöbod onsdagen den 14 iuli kl 18,00. Håll utkik efter kommande anslag om dagen med aktrella
Grönemad är ju västkustens ostroncentrum! tideroch phtser- samt på'www.gmnemad,se'

KULTURVANDRIN G PÅ KÄLLAREHOLi/IEN
På mångas begäran återkommer nu Gunnar Olsson
med en rundvandring bland bebyggelsen på ön TILL §lST
onsdagen den 28 juli kl 18.00. Båtar skjutsar från önskar Grönemads Samhällsförening alla nya och gamla
Kullgrenbryggan från kl 17.30. medlemmar en lång, fin vår och en skön sommar 2A10!

KULTURVAN§RINC I DET GAMLA GRöNEMAD Samman$äflt av Ulla Carlsson, Jörsen Wickström och Bengt Vinebers

Kjell Olsson tar oss med på en vandring kring forn-
lämningar och torpruiner i vårt område. Det sker
måndagen den 2 augusti kl 18.00. Samling vid
midsommarstången på Sandbacken.


