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Lite kunskap oeh information om Grönemad från Grönemads §amhätlsförening
Sammanstållt av Bergt Vineberg och Jörgen Wickström

Grönernads Bryggförening med Kullgrens-
bryggan och området närmast intill,

Grönemads §amhiillsförening
Ordf: Ulla Car{sson tel. 0739-050838
Sekr Jörgen Wickstnlm 070-9565195
Kassör: $ellOlsson 0707-397531
wvrrw.gronemgd.se - därkan du fd akfuel/lnfo

Vi är en ideellförening som har tiil uppgifi att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god samhälls-
anda och ökad trivsel.
Vårt verksamhetsområde stråcker sig långs
Grönemadsvågen från Gata ner till havet, men
även Kiillareholmen.

Ftiljande föreningar övriga finns inom omådet:
Grönemads Samfällighebförening som ansvarar
förfårhagen, stråndema på sidoma av Kullgrens-
bryggan samt Lambs väg och Kullgrensvägen.
Ordf: JörgenWickström tel.070-9565195

HöSflEN OCH I/,,TfiERTT T ORöTTEHI,D

M väntade på klass 3-stormen Simone den 28

oktober. Blev bara en viskning här. Dåremot kom

Sven den 5 - 6 december med mera kraft, full

storm och orkanbyar fÖrst från syd, sen från nord-

väst, 38 mls vid VäderÖarna' Vår hamn for illa,

vålte upp tidvis och tappade flytbtock' Landgången

mellan F-pontonemä fÖrsvann idjupt. Många

träd knåcktes iGrönemad. Väldiga krafter irÖrelse!

Vintern gjorde några trevare ijanuari, men bjÖd in

våren i februari. Tomt på siöfågel, särskilt ejder.

LTTE NYTTETER T §AMffiANDRAO
# De första husen har börjat dyka på bergen på

'tiärilsvägarna", Blåvingevågen och Amiralsvågen.

# lnget nytt har hänt på bergsområdet mellan

Grönemad och Krossekån"

, # Avloppsledningarska d1astån pumpstationen

iGrönemad längs gamla sjÖbodsraden till Krosse-

kärr och in tillGrebbestad.
# Sanntrs fiber kommer nu att grävä ner sina led-

ningar hår iaug - §ep, m.a.o. efter §ommaren.

. # Fåren kom återtillsin hage iGrÖnemad imaj'
# Everts $iöbotl står nu klar atr ta emot sina första

gäsler ide två nya byggnadema med sex dubbelrum

med moderna kök samt egen dusch och wc.

# lnget nytt om kiosk/kaf6-bygge på $andbacken.

# Boken "Vårt Grönemad gengm tiderna" har

mottagits våI, och har redan sålts i 500 ex, trots att

den inte kom ut förrän i augusti 2013' Dennä upp-

slagsbok om Grönemad är ett måste hos varje familj.

lnnehåller 260 sidor, men kostar bara 170 kr. På

vår anslagstavla hittar du våra fÖrsäljning§ställen'

Finns också på lnfo-Center i Grebbestad och på

ICA Supennarket iTanumshede fÖr 200 kr.

# M kan konstatera att vissa hundägare tar nog-

samt upp sitt hundbais - och slänger sen plast-

påsen i naturen i stållet fÖr att ta hem den. Man

kan också slänga påsen i i en soptunna försedd

med en'Voff-dekal". Sådana finns att håmta på vår

anslagstavla vid "rondellen"!

A'(TTVITETEN UfiDER ÅNET
Yår julgran på §andbacken lyste upp ivinter-
mörkret. Alla nystöpta ljus iGrÖnemad likaså.

Sekr: KariBryhni
Kassör: Kenth Ekstrand

Ordt Bengt Mneberg
Sekr: Bo Stjemqvist
Kassör: Stein Jergil

Ordf: Kenth Ekstrand
Sekr: Tommy Westerberg
Kassdr: Stiaffan Wcksiröm

Sekr: Anette Ulmestrand
Kassör: FrankUlmestrand

Ordt Hans Jergelius
Sek: Lars Berggren
Kassör: Elisabeth Jonsson

0047-95994156
0730-3501 19

te|.0703-110890
073$500665
4749461292

tel. 0730-350119
0707-298045
0748-4A0772

0525-109 B4

07a9-507447

te|.070S.916730
0705-s87137
0705-549481

Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.

rryvwv.ohf.se

Månekullens Våg- ach vattenförening
Ordf: Ann-Christine Rahm tel. 07A8-244210

Ytrc Kuseröds Vägfäening
Ordf: Ulla Carlsson tel. 0739-050838
Sekr: Martin Asäely 0739412A15
Kassör: Ulrika Englund 0702 -258864

lnre Kuser6ds §amfållighetsförening



Påsk- och valborgseldar ska vi ha i år också.
Påekafton kl 2{ 00 tänder vi brasa och fyrverkeri
vid Kullgrenbryggan. Det är Grönemads Samfållig-
hetsförening som bjuder oss på raketerna.
Åven på valborgsmässafton den 30 april tänder vi
kl.g{ 00 och hälsar våren med sång av Grönemads-
kören och högståmt tal av Bengt Vineberg.
Vålkommen att lågga dit ditt brännbara ris, Då
Valborg kommer nära efter påsken iår, spara gärna
till det andra brastillfället, om du kan.
M som sköter brasorna, beklagar att vissa gröne-
madsbor inte kan låta bli att lägga dit grova stammar
och stubbar som inte brinner upp. Vi får ta hand om
det som andra inte "orkaf köra bort! Gäller även
säckar med sura löv, spikar och ståltrådar.

Strandstädningen blir ovanligt sen i år, eftersom
lördagen efter Kr. Himmelsfårds dag infaller först
den 31 maJ. Men som vanligt ståller alla i Grönemad
upp och städar av strändema kl 10 00. Grönemads
Samfällighetsförening håller med container, säckar
och grillkorv som vanligt - och du med kratta, grep
och skottkärra. Det blir "dugnad' för allal

Midsommarafton i Grönemad firar du som alla
andra kring midsommarstången på Sandbacken
den 20 juni kl { 5 00. Dans och lekar till dragspets-
toner som sig bör. Tacka Bibbi och Bengt för det!
§tången kläs kl {0 00 med blommor och blader av
många villiga händer.
Grönemads Bryggförening uppskattar om du bidrar
med vinster till de omåttligt populära lotterierna. Du
kan glädja Birgitta Söderholm genom att ringa 0702 -

- 84 30 31. Blir det just du?

Poängpromenad blir det iår också söndagen den
29 juni kl {0 - {{ med start på §andbacken. Bibbi
och Bengt utlovar som vanligt kluriga frågor och
fina priser,

BJK har förlagt en kvällssegling till vår hamn
med start kl 18 00 torcdagen den 3 juli.

Vandring i stenhuggarens fotspår. Har du missat
denna unika inblick hur det gick till hår i Grönemad
när våra berg fick låmna ifrån sig sin granit? Tisdagen
den 8 juli kl t8 00 lär dig Frank Ulmestrand allt som
du bör veta. §amling på §andbacken.

Årsmötet i $amhällsföreningen hålls även iår
i Everts §jöbod måndagen den {4iuli kl {8 00.
Vi avslutar som sig bör med lite käck allsång.

GRÖNEMADSDAGEN blir i år tördagen den l9 juli meilan
kl {0 och 16. Då väntar som vanligt en mångd trevligheter
för både ung och gammal nere vid stranden, poängpro-
menad, löptävlingar, kapprodd, försäljning av Grönemad-
artiklar. Särskilt roas de små av krabbracena, fiskdamm
och vårt pyssel, de lite äldre unga av beachvolley-turnering.
Som vanligrt blir det lotterier (skänk gäma vinster!), loppis

flämna in bidrag till Ulla Carlsson,tel0739-050838), korv-
och kaffeservering oc*r mycket mer. Den populära talang-
tävlingen med Bert Carlsson och Vårmlandspojkama inte
att förglömma! Anmälan sker till Roy Hansson, tel. 0708 -
67 4377. Givetvis kan du köpa boken 'Vårt Grönemad
genom tiderna" den dagen.
Kolla våra anelag oflr program med aktuella
tider och platser - samt på utww.qronemad.sq.

Hundparad. Vi har många trevliga hundar och lika trevlig. -

ägare i Grtinemad. De får chansen att visa upp sina små
och stora älsklingar söndagen den 20 juli kl {8 00 på

scenen vid stranden. Anmäldig på iel. 0706 - 82 33 78 till
Lasse och Eva Johannesson.

I Everts Sjöbod berättar torsdagen den 24 juli kl l8 00
förfatkrinnan lngeged Johansson från Kmssekårr om
sina böcker om Hilma, en kvinnas hårda tillvaro vid bohus-
kusten förr i tiden. Missa inte denna chans!

M fortsättervandringen bland den gamla bebyggeleen i
Grönemad i Frank Ulmestrands sällskap onsdagen den
{6 iuli. Denna gång berättar Frank om husen iövre delen
av det gamla Grönemad. Samling vid "hönshuskurvan"
kl {8 00. Tag gärna med Grönemadsbokenl Vi säljer den
åven då för 170 kr.

M hoppas äntligen kunna återkomma med detefterlängtade
allsång på berget bortom småbåtshamnen igen tac* vare
vår fritidsboende Kjell Andersson. Dag och tid kommer att
annonseras. Du som har sånghäftet kvar, tag med det

- och gäma en kaffekorg.

Du ärvälkommen som medlem i årockså.
Alla våra aktiviteter är gr:atis. Din medlemsavgift för 2014 om
ringa 50 kr per enskild person bekoatar de utgifrer vi har
de medve*ande och lokalhyrar. Använd det bifogade inbiiial-
ningskortet. Norska rnedlemmar betalar utan avgift till vårt
bankgiro 5308-4208 vid besök på Tanums Sparbanks kontor.

Lär dig simma och paddla kajak med lngela och Marcus
Holgersson i Grönemad som erbjuder simskola i havet med
våtdräkt (ingår) och lår dig paddla kaiak. De drar igång med
onsdagspaddlingar redan den 30 april. Ring bara 0702-

667080 eller anmäl på www.kustsimmarna.se
och www. sk? rqa rd sjdMlen. sg

Till sist önskar vi alla gamla och nya medlemmar
en fin vår och en lång, varm och skön sommar 201z


