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Grönemade §amhällsförening
Ordf: Ulla Carlsson tel. 142 34
Sekr: Jörgen Wickström tel, 100 52
Kassör: KjellOlsson tel.612 80

Vi är en ideell förening som har till uppgifi att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god sam-
hällsanda och ökad trivsel.
Vårt verksamhetsområde stråcker sig längs
Grönemadsvågen från Gata ner till sjön,
men även Källarholmen.

Följande övriga föreningar finns inom området:
Grönemads Samfällighetsförening, som ansvarar
för strändema på båda sidor om Kullgrenbryggan
samt Lambs våg och Kullgrensvägen.
Ordf: Jörgen Wickström tel. 100 52
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Sämmanstältt av Bengt Vineberg och Jörgen Wickström

Grönemads Bryggförening med Kullgrenbryggan
och området närmast intill.

HöSTEN ocH VINTERN I GRÖNEMAD
Vifick ännu en lång vinter, som började med frost
och kyla redan i november. Den s k Vånersnön
drabbade oss dock inte här, men likväl fick vi den
första snön den 9 november. Vi slapp svåra stormar
under både höst och vinter. I stället dominerade
nordliga och ostliga vindar. Första snöröken över
sjön den 30 november, men någon riktig isläggning
i sundet kom först den 20 januari. Det var stora
skiftningar mellan regn och snö hela vintern, som
medförde svår halka på våra vågar och stigar.

LITE NYHETER I SAMMANDRAG
# Byggnationen på hällmarkerna mellan Gröne-

mad och Ulmekärr enligt Bellner-Stjern-planen
har nu vunnit laga kraft. Exploateringen av området
kan påbörjas, då det nya reningsverket beräknas
kunna provköras redan i oktober.

# Detaljplanen för Kuseröd 1:2 m fl (bergsområdet
mellan Grönemad och Krossekärr) valsar däremot
vidare i instanserna, efter överklaganden. Kan dra
ut på tiden...

# Länsstyrelsen kom med beslut den 11 oktober att
ett 3G-torn får byggas på Glanareberget i Grönemad.
Dock har s k sakägare beretts tillfälle att överklaga
hos Förvaltningsrätten.

# Den gamla stenbyggnaden i fårhagen har, som
alla konstaterat, nu jämnats med marken och ett nytt
fårskydd har uppförts i anslutning till pumphus/toa.
De populära fåren från Aspeberget beräknas komma
tillbaka till oss i maj.

# Vår styrelsemedlem Roy Hansson har förfårdigat en
fin Välkommen till Grönemad-skylt som sätts upp
innan infarten till Gata.

# Vändplaben på Sandbacken har smyckats med en
stensättning och blommor. Kommer nu även att för-
ses med ett sjömärke, som Bengt Vineberg skapar.

# En ny väg ner till Everts sjöbod från vändplatsen
anläggs under våren.

# Kommunen villej längre sköta sopkärloch hund-
latrin vid Kullgren-bryggan, varför dessa efter samråd
tagits bort. Hoppas att alla tar resterna med sig hem!

# Grönemad har hittills varit sorgligt försummat på
Wikipedia. En ny, fylligare och mer korrekt text
kommer nu att låggas ut på nätet.

# Markägare har i vinter röjt vid Munkedaben (norr
om Glanareberget), Fortsättning ska följa i området.

# Vandringsleden till Munkarne (grottor, raukar och
strandgrytor) är uppfräschad inför sommaren"

# Någon gång. och cykelväg till Grebbestad finns
ej me{ i kommunens prioriteringslista f.n.

Sekr; Bengt Högkvist
Kassör: Kenth Ekstrand

Ordf: Bengt Vineberg
Sekr: Bo Stjernqvist
Kassör: Stein Jergil

Kassör: Frank Ulmestrand

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf: Ulla Carlsson
Sekr: Martin Asztely
Kassör: Ulrika Englund

tel. 0708 - 158572
tel. 101 13

Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordf: Kenth Ekstrand tel. 101 13
Sekr: Tommy Westerberg tel. 0707 * 298045
Kassör: Stefan Sjödin tel.617 05
www. qhf.se

Månekullens Vä9- och vattenförening
Ordt Sverre Pdm tel. 143 76
Sekr: Kerstin Ulmestrand tel. 100 21

tel. 108 90
tel. 615 97
tel. 0709 - 461292

1€,t.1A1 12

tel.14234
tel.0734 -231179
tel. 0706 - 552473

lnre Kuseröds Samfållighetsförening
Ordf: Ommund Talgö tel. 101 50
Sekr: Bengt Gudmundsson te|.0705 -558977
Kassör;Hans Jergelius te1.0705 - 916730

Grönemads Samhällsförening har en egen
hemsida på nätet: www.sranemad.W
Där får du aktuell information om allt sam
händer i Grönemad i vår och sommar
Ta en titt på hemsidan då och dål



BRASOR I GRÖNEMAD
I år ligger påsk och Valborg nära i tid, bara en
vecka emellan. Trots detta tänder vi två olika brasor
nere vid Kullgren-bryggan, Det medför att vi upp-
skattar om du kan lågga dit ditt ris också efter påsk-
brasan, dock först på annandagen, då glödresterfrån
påskafton-brasan eljest kan antända det nya riset.
Lägg alltid riset högt och inom stenendenl
Vi tänder"påskesådan'på påskafton kl 20.30,
Grönemads Samfällighetsförening består med
fyrverkeri - kanske du med?
Valborgemässoafton den 30 april tänder vi
brasan kl 21.00. Kom och möt våren - som vanligt
med Grönemadskören och Odd Lindbergs vårtal.

öppxa cREBBESTADSMÄSTERSKAPEN I

OSTRONÖPPNING 2011 gär av stapeln på Tanum-
strand den l3 maj, följt av Nordiska Mästerskapen
2011 i samma disciplin den 14 maj.

§TRANDSTÄDNINGEN I GRöNEMAD hAMNAT iåT
ovanligt sent, lördagen den 4 juni. Som vanligt finns
vi alla grönemadsbor kl 10.00 vid Kullgrenbryggan
för att städa av stranden mellan sjöbodarna i söder
till bergen bortåt Munkarna. Grönemads Samfällig-
hetsförening ståller upp med container och plastsäckar
samt bjuder på grillkorv och dricka. Ta gärna med dig
kratta, grep eller skottkärra. Din insats behövs!
Ni norrmän kallar detta för "dugnad".

NORRA BOHU§LÄNS ENTYPSREGATTA (BJK)
förläggs i år till Grönemad lördagen den {8 juni
med första start kl 10.30 på en bana utanför Munkarne.
Fina åskådarplatser finns på bergen nor om hamnen.
Varför inte en kaffekorg med?

MIDSOMMAR IGRÖNEMAD
Grönemads Bryggförening har sitt traditionella mid-
sommarfirande med lekar och dans kring stången på
midsommarafton 24 juni kl {5.00 på vanliga platsen,
på Sandbacken. Ta med dig picknickkorgen och trivs!
§tången kläs kl 10.00, då du så klart kommer med
blommor och blader.
Förra sommaren sålde samhållsföreningen populära
luvtrojor med Grönemad-text. I år återkommer vi
med T-shirts med lämplig text.

BLOM§TERVANDRING återkommer i år med vår
grönemadsbo Per $chillander. Tid och plats kommer
att annonseras senare på hemsidan och anslag.

OSTRONKVÅLL I GRÖNEMAD
Vår Per Karlsson i Everts Sjöbod återkommer iår
med sin uppskattade ostronprovning. Lär dig om
ostronets liv och leverne, lår dig öppna och smaka
på innehållet! Det gör du torsdagen den 7 juli
kl {8.00 utanför Everts Sjöbod.

BJK:S KVÄLL§SEGLINGAR
för kölbåtar är även i år till största delen förlagda till
hamnen i Grönemad, Tlsdagarna {2, l9 och 26
iuli med start kl {8.00. Vind iseglen!

ALLSANG VID HAVET
Vi hoppas kunna bjuda på det efterfrågade och
populära programmet med våra egna grönemads-
musikanter på klipporna norr om småbåtshamnen

onsdagarna ,l3 och 20 juli kl 19.00, nu åven med
några nya texter att sjunga. Väl mött och sjungl

GEOLOGIVANDRING I GRÖNEMAD
Hur säkra kan vi vara på att vår del av jorden inte
drabbas av jordbävningar? Vår Ate W. Johansson
guidar oss runt i Grönemad bland våra bergarter
torsdagen den l4 juli kl 19.00. Samting vid
Kullgrenbryggan.

VAD FINNER VI LÄNGS STRANDEN?
En marin koll för barn under ledning av Lars Ulme-
strand, då'vi lär oss vad som lever i vattnet där vi
badar. Samling vid Kullgrenbryggan söndagen den
17 juli kl 18.00, Tag med en hink och stövtar eiler
badskor så letar vil

ÅnsmÖrer I SAMHÄLLsFÖRENINGEN
hålls även iåriEverts $jöbod, måndagen lB juti
kl {8.00, då vi också presenterar allt roligt som
kommer att hånda på Grönemadsdagen.

KULTURVANDRING I DET GAMLA GRÖNEMAD
Förra sommaren samlade Kjell Olsson en stor skara
intresserade som lärde om vad som hänt i Grönemad
i gångna tider, fornlämningar och torpruiner.
De som missade detta får en ny chans torsdagen
den 2{ juli kl {8.00, då vi samlas vid midsommar-
stången på Sandbacken, Faktablad och karta finns.

GRÖNEMADSDAGEN
är i år förlagd till lördagen den 23 juti. Som vantigt
väntar en stor mängd aktiviteter för alla åldrar nere
vid stranden kl 10 - 16: poängpromenad, löptävlingar,
fiskdamm, skattgömma för bam, krabbrace, hantvårk,
pys-sel, akvarellmålning, lotterier, loppis, talangtåvling,
kaffeservering, korv, båtturer med Tuffa ocn mm mei.
Som tidigare uppskattar vi om du kan bidra med
skånkta saker till loppisen, liksom vinster till våra
populära lotterier. Kontakta Ulla Carlsson tel.
073 -90 50 838.
Håll utkik efter kommande anslag om dagens
program med aktuella tider och platser
- samt på www.qronemad.se.

VANDRING I §TENHUGGARNAS SPAR
Åter ges en chans för den som tidigare missat
Frank Ulmestrands intressanta inblick i den forna
stenindustrin iGrönemad. Tonsdagen den 2g
juli kl {8.00 samlas vivid midsommarstången på
Sandbacken. Ett häfie finns att köpa för20 kr.

ALLA AKTIVITETER ÄN XOSTUADSFRIA
Alla medverkande gör sin insats ideeilfl

DU ÄR VÄLKoMMEN SoM MEDLEM
Med detta info-blad medföljer ett inbetalningskort för
medlemsavgifien för är 2011-12. Vi hoppasatt Du
och din familj uppskattar vad vi gör här i Grönemad,
och vill erlägga det ringa betoppet på 50 kr per
enskild person. Bankgirot är 5308-4208. Noreka
medlemmar kan betala utan avgiff till vårt bankgiro
vid personligt besök på Tanums sparbank.

TILL SIST önskar Grönemads Samhällsförening
som vanligt alla nya och gamla medlemmar en än
vår och en lång, varm och skön sommar 2011!


