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GRöNEMAD§BLADET MAR§ 2OI3

Lite kunskap och information om Grönemad från Grönemade Samhällsförening- ett blad som kommer lagom med våren. sammanstätlt av Bengt Vineberg och Jöryen Wfckstöm

GrönemEd §amhällaförenlng
Ordf; Ulla Carlason tol.14234
sekr: Jörgen wickström tet. 100 52
Kaaeör: (iell Olsson tel.6'12 80

Viår en ideellförening som hartilluppgift att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god sam-
häll§anda och ökad trivsel.
Vårt verksamhetsområde stråcker sig långs
Grönsmadsvågen från Gata nar till sjön,
men åven Kållarholmen.

Fötjande övriga föreningar finns inom området
Grönemads §amfälllghebförenlng, §om ansvarar
för Bträndarna på båda sidor om Kultgrenbryggan
samt Lambs väg och Kullgrensvågen.
ord* Jörgan wickström. tel. 100 52
Sekr: Bengt Högkvist Deta{planen för Kuseröd l:2 m fl (lågenheter och villor

på berysområdet mellan Grönemad och Krossekän) har'övefrdegats 
av de boende på §ödra siifan. $tatufiuo.

VA.verksamheten behöver finansieras med ökade intälder
under kommande år genom de stora ;nvest€ringar som kom-
munen har framför sig vad gäller lednirsar o$ reningiaerk.
Det medför betydande höjningar av anslutnirqsavgift och
brukningetaxa tör avtalsområde kommunall våtten och avlopp.

Av det planerade 3c-tornet på Glanareberget blev intet
- och markanendet går ut i år.

§annäs Flber jobbar på och räknar med att börja gräva hos
oes iGrönemad till Eommaren, men blir knappast klara
fönän till hösten, Förenlngen har 510 modlemmar f.n. §ell
Olsssn i Grönemad är "ambassadör', td. 0707 - 39 75 31.

# Den pampiga Altarstenen vid Munkame hsr blivit rikt be,
målad med grafitti, Då området ingår i ett natureservat har
samhällsföBningen påtälat detta för Västkustistifrelsen som
förvaftar området, men man anser det för kostsamt att
sanera klottretl! Hjålpl I\r det så hår man vårdar naturen?

De populära fåren från Aspeberget kommer åter i sommar.
Sju stycken ulliga, krulliga, kärvänliga tackorsom vilt bli
klappade. Tyvån harde inga l€$xn i år.

Ever§ ejöbod kommerat byggas uti sommarmed sex
dubbelrum med eg6n duscfr och wc samt konferenslokal.
Klart till hummerfisket i september.

Ansökan om bygglov för uppförande av en kioe* med
kafå I "rondellen. på §andbadcn - där det tidigare har legat
en kiosk - har lämnats in av markägaren.

Vårt Oykcentar kommersannolikt att genomgå en stor
förändring i vår.

Boken Yårt Grönemad genom tidgrna" som skulle vara
klar redan tilljulen 2012, år l(raftigt försenad. Nu satsar vi
på kommande sommar i stället. Eteflängtad avrnånga.

Kassör: Kenth Ekstrand

Sekr: Lars Berggren tel. 0705 - 987137

HÖ§TEN oc}I VIN?ERN I GRöHEMAE
har varit ovanligt fri från stormar och svåra ovåder. Vi fick
två omgångar med snö, den första kom låmpligt till Julafton
och den andra gav en dryg dm i början på februari. Våra små-
vägar plogades bara efter det första snöfallet, vilket med-
förde svår ishalka i februari. Den 23 januari lade sig isen långt
utanför öåma, men redan en vecka senare bröls den upp
igen. Den 31 januari bjöds ett stort skådespel med tjock drivis
som passerade i sundet på väg söderut. Samtidigt bröt isen
av elt antal flytkroppar på bommama i vår hamn.
Sedan dees har vi endast tillfälligt hat lättars nyis isundet
och hamnen. Kring bäckmynningen har det samlats myd<et
fåglar: ånder, ejder och vid ett titlfälle hela tolv svanar.

LITE HYHETER I SAMMANDRAG
# Byggriation på hållmarkerna mellan Grönemad ocfr

Ulmekän har inletts. Mycket språngningsarbete har
genljudit och bergmä$or har kört3 bort

tel. 0708 - 158ä72
tel. 101 13

Grönomads Bryggförening med Kuilgrenbryggan
och området närmast intill.
Ordf: Bengt Vineberg tel. 108 g0
Sekr: Bo S$ernqvist tel. 615 97
Kassör: Stein Jergil tel. 0709-461292

Grönemada Hamnförenlng - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar,
Ordf: Kenth Ekstrand tet. 101 1A
Sakr: Tommy Wasterberg tel. 0707 - 298045
Kassör: Staffan Wick§tröm. tel. 0708 - 4O0T7Z
vtrulw. ghf.s€

Månekullens Väg- och vattenförening
Ordf: Ann-Christine Rahm tet. 0708 - 24421A
Sekr; Anette Ulmssirand tö!. 0525 - 109 84
Kassör Frank Ulmeotrand tet. 101 12

Yttre Kueeröde Vägförenlng
Ordf: Ulla Carlsson
Sekr: Martin Asztely
Kassör: Ulrika Englund

tel. 0739 - 050838
tel. 0734 -231179
te|.0706 -552473

Inre Kuseröds §amfällighetsförening
Ordf: Hans Jergelius tet. 0705 - 916790

Kassör: Elisabeth Jonsson tel. 0708 - 549481

Grönamads Samhällsförening har en egen
hemslda på fi ätet: l8nlrl,ry.§teBsttl4d.§§
Där får du aktuell lnformafron om altt, som
händer I Grönemad i vär och sommar
7a en tittpä hemsidan dä oeh dål



Boken innehåller en kavalkad av håndelser i Grönemad
från istid till nutid, men även natur, ortnamn, indelta soldater,
gamla grönemadsbor sami båtar och fiske. Oumbärtigl

# Däremot finns redan en ny Tanumsbok, "Tanum - vägen hif'
som skildrar 1 900-talets kulturhistoria och kulturmiljöer.
Finns att köpa bl.ä. på biblioteket Futura.

# En'Yoff.dekal'att såtta på sopkärlet som tillåterförbi-
passerelnde hundågarc a§ lägga sin hundbajspåse dår, är
ett försök att minimera antalet påsar som nu slängs in i

buskage och andra besynnerliga stållen.
M hoppas att många skaffar dekalen som går att håmt6
på vår anslagstavla. Ett bra säU att värna om miljönl

# En vädjan har kommit från plågade grönemadsbon
Klipp inte gräsmattan sena kvållar och tidiga morgnar!

AKTIVITETER UNDER ARET

JULGRANEN OCH L'USSTÖPNINGEN
lyste som vanligt upp i Grönemad under ädvent och he§ema.

BRASOR I GRÖNEMAD
Som vanligt erbjuder vi alla grönemadsbor atr samla rie till två
brasor i vår, dels på påskaton, dels på valborg.
Lägg alltid rket högt och inom stenrandenl Tyvän hör-

sammar inte alla uppmaningen aft ints lägga dit grova
stammar och stora stubbar som inte brinner upp De ligger
kvar som sotevarta rester som vl tvingas frakta bort lnte
heller får det finnas matsrial som innehåller spik och säl-
0åd som bllrfarliga för barnaföfiersommertld. Såckar
med eura löv brinner ln& uppl Våra brasor är ingen filial
för Tyfts återvinningsstationt Respektera våra anvisningar!
Vi tänder"påskesådan" kl 20.30.
Grönemads Samfällighetsförening ståller som vanligt upp med
fyrverked - kanske du med?
Valborgsmäs*oaftcn den 30 april tändervl brasan kl 21.00.
Kom octr möt våren - med Grönemadskören och Odd
Lindbergs vålkomnande vårtal.

STRAND§TÄDNINGEN I GRÖNEMAD
blir i år som traditionen bjuder lördagen efter Krisli Himmelsfård,
den 1{ maJ. Som vanligt finns vi alla grönemadsbor kl ,t0.00

vid Kultgrenbryggan för att städa av stranden mellan sjöbodama
i söder till bergen bortåt Munkama" Grönemads Samfållighets-
förening ställer upp med container och plastsäckar samt bjuder
på grillkorv och dricka. Ta gåma med dig kratta, grep etler
skottkåna. Trevligt att träffas igen efrer vintem. Norrmän kallar
denna dag för "dugnad". Ni kommer väl oekså med?

MIDSOMMAR IGRÖNEMAD E I
Grönemads Bryggförening har sitt traditionella fi rand? 

rmed

lekar och dans kring stången på midsommanfton )llunl
kl {5.00 på $andbacken- i ården 23:egången med Bibbi
oclr Bengt som tedare. Vilken fin traditionl Ta med dig picknick-

koryenl Stången kläs kl {0.00, då du så klart vill vara med.
Anangören uppskattar om goda grönemadsbor skänker vinster
till de omåttligrt populära lotteriema. Då btir Birgitta §öderholm,
tel. 0525 - 105 56, eller 0702 - 84 30 3'l extra glad!

POÄNGPROffiENAD
§öndagen den 30luni kl l0 - 11 kan du visa din allmänbildning
underen liten barnvagnsvänlig rundvandring i Grönemad, som
Bibbi och Bengt ordnår. Priser lockar. Stafi på §andbacken.

BJK:g KVÄLLSSEGLINGAR
för kölbåtar år även i år tifi en del förlagda till hamnen i Gröne-
mad. Torsdagarna lt, 18, 25 iuli och ,l aug mod start
kl 18.00, Kom och se de svållande seglenl

ÅR§MÖTET I SAMHÄLLSFÖRENINGEN
hålls även i år i Everts §jöbods trivsamma lokal måndagen

den {5 juli kl {8.00. Eteråt förhöjer vi stämningon med lite
allsång till dragspelstoner. Kom och siung med!

VANDRING I STENHUGGARENS FOTSPÅR
På begäran ges en ny chans för den som tidigare missat Frank
Uknestrands intressanta inblick i den foma stenindustrin i

Grönemad. Onsdagen den 1? juli kl 18.00 samlas vi vid
midsommarstången på §andbacken.

GRÖNEIHADSDAGEN
är i år förlagd till lördagen den 20 juli. Som vanligt våntar en
stor mängd aktiviteter ftir alla åldrar nere vid stranden kl 10 -
-16: poängpromenad, löptåvlingar, boule-bana, kapprodd,
fiskdamm, hantverk, pyssel för bam ocrt ungdom med anknyt-
ning till havet, äkta thaidan§, lotterier, loppis, talangtävling,
våffel-, korv- och kaffmrwring o{h mydet mer.
Vi har tre nya aktiviteter på stranden i år: §kattsöknlng och
krabbrace (inte vid rampen långre) för de små och beach-
volley-tumsring för ungdomar. Samla ett gång bollsugna
och anmäl på 070 - 95 65 195.
Vill du bli 'upptåckt" av Bert Karlsson vid tatangtåvlingen, ska
du anmåla dig till Roy Hansson, tel 0708 - 67 43 77.
Som tidigare uppskattar vi om du kan skänka §aker till
loppisen, liksom vinster till våra populära lolterier för bam och
vuoa. Snälla, hjålp ossl
Kontakta Ulla Carlsson tel. 073 -90 50 838 ft.o.m. maj månad.
Kom med bidrag tilltåvlingen om de vackraste fotona med
grönemadsmotiv. Vinnarens bild blir vykort,
Köp våra populära luvtröjor och T-shirts med Grönemadstryck.
Nytt för i år: kepsar. Oclt givetvis köper du Grönemads{oken!
Håll t*ldk efter kommandeanelag om dagens program
med aktuella tider och platser - eamt på www.oronemad.se.

ALLSANG VID HAVET
En eterlängad sångstund på berget bortom hamnen blir del
igen onsdagen d6n 24luli kl 20, då vi titlsammans sjunger
populära sommarmelodier ur vårt sånghäfre med lokala musiker.

VANDRING BLAND DEN GAMLA BEBYGGEL§EN
Torsdagen den 25 juli kl 18,00 tar Frank Ulmestrand oss med
på en tur och berättar om de som botl i den äld§tå delen av
Grönemad. Samling på Sandbacken.

EVERT TAUBE I EVERTSSJÖBOD
Passande namn ien genuin Evert-miljö. Staflan Greby, vål-
kånd profil i Grebbestäd, bjuder oss tlsdagen den 3Ojull kl
18.00 på beråttelser om Evert Taubes vistelse i Grebbestad.

DU ÄRVÄLKOilIMEN §OM MEDLEII
Mä* väl att alla våra aktiviteter är avgiftsfria.
Med deta infoålad medföljer ett inbetalningskort för medlems-
avgiften för år 2013. Vi hoppas att Du och din familj uppskattar
vad vi gör för dig här i Grönemad, och vill erlägga den ringa
medlemsavgifren på 50 kr per enskild person. Bankgirot år
53084208. f,lorska mdlesnmar kan betala utan avgift till vårt
Bankgiro vid personligt besök på Tanums §paöank.

TRÄMNESREDSKAP FÖR OS8 AKTIVA
Vi hoppas att du kommer ait uppskatta de träningsredskap,
sponsrade av Nina ocfi Krister Jansson, som vi bygger nere
vid Kullgrenbryggan. Hannes Berger år vår byggmåstare.

IÄN OIO SIMMA OCH PADDI.A KAJAK
lngela och Markus Ho§ersson i Grönemad eÖjuder simskola
i havet med våtdräkt (ingå$ och lär d§ paddla kaJak. De
säljer och hyr även ut kajaker och odnar turer.
Ring bara 0702 - 06 70 80 eller anmäl dig på

Urys-Iu§t§iumema§s och wwwsk€Ugardsidvllen'se

TILL SIST önskar Grönemads Samhällsförening som
vanligt alla nya och gamla medlemmar en fin vår och
en lång, varm och skön sommar 2013!


