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GRONEIWAT'§BLA['ET
- ett blad som kommer lagom med våren.

Grönemad Samhällsförening
Ordf: Ulla Carlsson tel. 142 34
Sekr: Jörgen Wickström tel. 100 52
Kassör: Kjell Olsson tel. 612 80

Vi år en ideell förening som har till uppgift att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god sam-
hällsanda och ökad trivsei.
Vårt verksamhetsornråde sträcker sig långs
Gronemadsvägen från Gata ner till sjön,
men åven Källarholrnen.

Följande övriga föreningar finns inom området:
Grönemads Samftillighetsförening, som ansvarar
för strändema på båda sidor om Kullgrenbryggan
saml Lambs väg och Kullgrensvägen.
Ordf: Jörgen Wi6*ström tel. 100 52

APRIL 2{T{2

l-lte kunskap öctr: inforrnation orn Grönernad från Grönemads §arnhäXlsförening

Grönemads Bryggrförenlng med Kullgrcnbryggan
och snrådet nånnast intill.
@df: Bengt Mneberg tel. 108 90
Sekr: Bo Stiemqvist tel. 615 97
Kassör: Stein Jergil tel. 0709 - 461292

Grönemads Hamnf&rnlng - hamnen rnad
pontonbrlggor octl tillhörande siöbodar.
Ordf: Kenth Ekstrand tel. 101 13
Sekr: Tommy Westerberg tel. 0707 - 298045
Kassör: Staffan Wickstråm tel, 0708 - 4AAV72
www. ghf"se

Månekullens Vä9. och vattenförening
Ordf: Svene Palm tel. 143 76
Sekr: Kerstin Ulmeslrand tel. 100 21
Kassör; Frank Ulmestrand tel. 101 12

Yttre Kuseröds Vågförening

Sammanställt av Bengt Vineberg ach Jörgen Wickström

HÖ§TE}I ocTI VIT{TERH I GRÖilEuAD
blev till skillnad mot föregående tvä år förhållan-
devis mild och blåsig. Vi fick några ordentliga körare
med stornr- och orkanbyar. Redan den 27 november
hade Våderdarna sorn mest 37 rnlsek och en medel-
vind på 25 mlsek. Stora tråd fålldes på Yttre
Kuserödsområdet över hus och båtar. Mycket regn
beledsagade vindama under december. Dåremot
lyste snön med sin frånvaro ända till i slutet på
januari. Blev inte så mycket att våra vägar behövde
plogas ens. Först 19 februari fick vi nyis i hela skär-
gården, men isen blev inte långvarig, regn och kuling-
vindar bröt snart upp den. Tidig vår följde., .

LITE NYHETER I SAililAtIBRAG
# Förberedelserna för byggnation på hällmarkerna

mellan Grönemad och t-:Ilmekärr startade redan under
hösten. Maskiner har bearbetat naturen och skapat
en ny iniartsväg till området från lndustrivägen.
De ftrstalomterna har redan sålts: Även tängs
Grönemadsvägen syns röjning för nya fastigheter.

# Detaljplanen för Kuseröd 1:2 m fl (på bergsområdet
mellan Grönemad och Krossekärr) antogs i decernber.
25 lägenheter tånker TBAB bygga dår och en privat
eryloatör vill bygga 11 villor. Men Krossekärrsboma
överklagar, vill inte ha utfart dår.

# Kommunens nya reningsverk, Bodalsverket, nära
Kämpersvik, invigdes i december och kommer att
ersätta reningsverket i Grebbestad i vår.

# Förvaltningsrätten i Göteborg avslog alla överklagan-
den i september vad gäller det 3G-torn som 3 och
Telenor vill uppföra på Glanareberget i Grönemad.
Men nu ska det väl vara 4G och tiber.. .

# Sannäs Fiber Ekonornisk Förening har bildats och
omfattar även oss som bor i Grönemad. Över 350
medlemmar har redan anslutit sig. Före 30 maj kan
du anmäla dig på u4ivw.senn4s{i*ersq och få tillgång
till snabbt bredband {100 MbiUs), bredbandstelefoni
och Digital-TV med 18 kanaler. Sen blir det dyrt!

# De populära fåren från Aspeberget gör uppehåll i

somrnar p g a parasiter, men vill ksmma åter nåsta
sommar. Deras gröna rnat får växa till sig...

# Vägen ner till Everts sjöbod från våndplatsen
har asfalterats under hösten.

# Vi hoppas att den fult rojda vägen vid Munkedaben
(norr orn Glanareberget) ska bli återställd. Samhåils-
Föreningen låter dränera den del av Fredholms
väg som långe varit våt och svår att passera.

# Grönenrad har nu fått en egen sida på Wikipedia.
Vålkornmen att låsa om vårt Grönemad.

# Samhällsföreningen hoppas att vi snart ska kunna
presentera en utförlig bok om Vårt Grönemad
genom tiderna med en kavalkad av händelser från
istid till nutid.

Sekr: Bengt Hogkvist
K19sö1: llgnlh Ekgtql!

Ordf: Ulla Carlsson
Sekr: Martin AsZely
Kassör: Ulrika Englund

tel. 0708 -'l§572
tel. 101 13

tel.142.34
te!.0734 -231179
tel. 0706 - 552473

tel. 101 50
tel. 0706 - 935154
te1.0705 - 916730

Inre Kuseröds §arnfällighetsförenång
0rdf: Ommund Talgri
Sekr: Anderc Lysedahl
Kassör:Hans Jergelius

Grönemads Samhällsförening har en egen
äemsida på nätet: lttqry,ry(pqq ,?äfl.§q
Där får du aktuell iaformatian om allt som
händer i Grönemad i vår och somfitar
Ta en titt på hemsidan då och då



AKT Iv IT ET E R UI{DER ÅnET

Ju!-GRAr{EH oclt t*,ussröpxlr.lceN
lyste som uanligt upp i Grönemad under advent.

ITIANGA AV VÅRA POSTLÅDOR
behöver få ny och väl synlig märkning. Särskilt
postens sommarvikarier uppskatiar det! Det är
postlådeägaren som ansvarar för det.

BRASOR I GRÖNEMAD
Som vanligt erbjuder vi alla grönemadsbsr att samla ris
för tvä brasor i vår, dels på påskafton, dels på valborgs-
mässoafton. Lägg alltid riset högt oeh inorn stenrarN-
den! M hoppas att du respekterar de anvisningar som
är uppsatta vid brasplatsen.
Vi tänder "påskesådan" på påskafton kl 20.30.
Grönemads Samfållighetsförening ställer upp med
fyrverkeri - kansks du med?

Valborgsmässoafton den 30 april tänder vi
brasan kl 21.00. Kom och möt våren * som vanligt
med Gri:nemadskören och Odd Lindbergs vårtal.

STRANDSTÄDNINGEN I GRÖNEMAD bIiT iåT
som traditionen bjuder lördagen efter Kristi Himmelsfärd,
den 19 mai- §om vanligt finns vi alla grönemadsbor
kl 10.00 vid Kullgrenbryggan för att städa av stranden
mellan sjöbodama i söder till bergen bortåt Munkama.
Grönemads Samfåtlighetsförening ståller upp med
container och plastsäckar samt bjuder på grillkorv och
dricka. Ta gäma med dig kratta, grep eller skottkåna.
Din insats behövs verkligen efter alla stormvåder i år!
Norrmän kallar denna dag för "dugnad". Ni är lika
välkomna ni också!

BJK:S KVÄLLS§EGLINGAR
för kölbåtar år åven i år förlagda till harnnen i

Grönernad. Torsdagarna 14 juni,26 juli och 2 aug.
med start kl 18.00. Vind i seglen!

MIDSOTiMAR I GRÖNEMAD
Grönemads Bryggförening har sitt traditionella mid-
sommarfirande med lekar och dans kring stången på
midsomrnarafton 22 junl kl 15.00 på vanliga platsen,
på Sandbacken - för den 22:a gången. Vilken fin tradi
tion! Ta rned dig picknickkorgen och trivsl
Stången kläs kl 10.00, då du så klart kommer med
blommor och blader. Arrangören uppskattar crn goda
grönemadsbor skänker vinster till de omåttligt populära
lotterierna. Då blir Birgitia Söderholm, tel 0525 - 105 56,
eller 0708 - 84 30 31 extra glad!
Grönemads Samhällsftlrening säljer åter nya, fina
luvtrojor och T-shirts med Grönemad-text.

FILIUIN§PELNINGAR
Under hösten och vintern har filmbolaget Tre Vänner
förlagt många inspelningar av kommande Camilla
Läekbergtilmer till Grönemad, dramatiskä utomhus-
scener, i villor och inte minst i Everts Sjöbod. Flera
berömda skådespelare och många grönernadsstatister
kommer att ses på TV och på bio filmade här i Gröne-
mad. Platschefen har lovat att benätta orn slna inspelningar.
Dag och tid och plats anslås och meddelas på hernsidan
senare.

UHDERI.{ÅLLIIING I DEN HÖGRE SKOLAH
bjuder Tantorkestern på vid Kullgrenbryggan
onsdagen den 1't juli kl 18.00"
Författarinnan lngegerd Johansson, Krossekårr,
medverkar även och beråfiar om livet på kusten förr,
sårskilt för kvinnoma.
Denna aktivitet får du inte missa!

Ånsuörer r sAnrHÄLLsFöRENI!'lcEN
hålls åven i år i Everts Sjöbod, måndagen 16 juli
kl 18.00, då vi också presenterar allt raligt som
kommer att hånda på Grönemadsdagen.

OSTRONKVÅLLI GRÖNEMAD
Vår Per Karlsson i Everts §jöbod återkornmer i år
med sin uppskattade ostronprovning. Lär dig am
osironets liv och leveme, lär dig öppna och srnaka
på innehållet! Passande dryck finns til!. Tisdagen
den 17 juli kl 18.00 sker det vid Everts Sjiibod.

GRöNEMADSBAGEN
är i år förlagd till lördagen den 21juli. §om vanligt
väntar en stor mängd aktiviteter för alla åldrar nere
vid stranden kl 1CI - 16: poångpromenad, löptävlingar,
fiskdamm, skattgömma för bam, krabbrace, hantverk, ..
pyssel, akvarellmålning, lotterier, loppis, talangtävling,
kaffeservering, korv, och mycket mer.
Nytt för i år en boule-bana med de Bruna Baskrarna.
Sorn tidigare uppskattar vi om du kan skånka saker till
loppisen, liksom vinster till våra populära lotterier.
Kontakta Ulla Carlsson tel. 073 -90 50 838.
Vi hoppas att rnånga vill kornma med bidrag till
tävlinEen om de vackraste fotona med grönemadsrnotiv
för vår kommande vykortsförsåiljning.
Finns en ny chane att köpa våra popu[ära luvtröior och
T-shirts med Grönernad-tryck.
Håll utkik efter kommande anslag om dagens
program med aktuella tider och platser
- samt på rrww.qronemad.se.

EFTERLYSNING
Har du några idåer och uppslag tili andra inslag i

Grönemadsdagen, eller andra aktiviteter kvällstid,
som Du eller andra kan rnedverka i, hör av dlg till
vår ordförande, Ulia Cadsson, 073 - 90 50 838!

VANDRING I §TENHUGGAREITIS FOTSPÅR
På begåran ges en ny chans för den som tidigare
missat Frank Ulnnestrands intressanta inblick i den
foma stenindustrin iGrönemad. Onsdagon den 25
juli kl 18.00 samlas vi vid rnidsomrnarstången på
Sandbacken. Ett häfte ftnns att köpa för 20 kr.

DU ÄR VÄLKoMMEN soM UEDLEIU!
Med detta info-blad medföljer ett inbetalnlngskort för
medlemsavgiften för år 2O12. Vi hoppas att Du
och din iamilj uppskattar vad vi gör här i Grönemad,
och vill erlågga det ringa beloppe{ på 50 kr per
enskild petson. Bankgiret är 5308-4208. Nerska
rnedlemmar kan betala utan avgift till vårt bankgiro
vid personligt besök på Tanums Sparbank.

TRÄHNGSRED§KAP FÖR OSS AKTIVA
planeras nere vid Kultgrenbryggan.
TILL SIST önskar Grönernads Samhällsförening
som vanligt alla nya och gamla medlemmar en fin
vår och en lång, varrn och skön sommar 2012!


