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Llte kunskap och informatlon om Grönemad från Grönenrads §amhätlsförening

§ammanstållt av B6ngt Vineberg och Jörgen Wickström

Grönemade Bryggförenlng med Kullgrens-
bryggan och området på ömse sidor..

Grönemads §am hålleförcning
Ordf: Ulla Carleson te|.0739-050838
sekr; Jörgen wick§tröm 070€5§5195
Kassör: Kjell0tsson 0707-397531
www.sronemad.sa: där kan du få aktuell info

Vi är en ideell förening som har till uppgifi att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god samhälls-
anda och ökad trivsel.
Vårt yerksamhetsområde sträcker sig längs
Grönemadsvägen från Gata ner till havet, men
åven Kållareholmen.

Följande föreningar övriga finns inom området:
Grönemads $amfällighetsförenlng som ansvarar
för fårhagen, §trånderna på sidorna av Kullgrens-
bryggan samt Lambs våg och Kullgrensvägen.
Ordf: Jörgen Wickström tel. 070-9565195
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@Nö§EfrAD
Hösten förflöt lugnt utan stormoväder. Den 10
januari slog dåremot'Egon' till med full kraft.
Säsongens första ordentliga storm hade en medel-
vind på 30 m/s vid Väderöarna och orkanbyarna
bjöd på 40 mls. Vattnet steg till mer än lypm
över medelnivå. Blev en helmateriella skador,
många hus miste takpannor, på Källareholmens
utsida blåste takpappen av och förorsakade svåra
vattenskador inomhus.

Julen blev grön, liksom vintern iövrigt. Medan
resten av Sverige dignade under snörnassor,
sopade vihär iGrönemad på sin höjd av lite snö
på trappan. Våren kom redan ifebruari; den g:e

satt vi för första gången i år ute och solade med välbehag.
Strandskatan gladde oss tidigt imars, eljest tomt
på sjöfågel, sårskilt på ejder.

LITE NYHETER I SAMMANDRAE
# På "tiärilsvägarna",Elåvingevågen och
Amirälsvågen, börjar tomterna ffllas med hus
av mycket skiftande karaktär.
# På bergeområdet mellan Grönemad och
Krossekårr awerkade man det mesta av skogen
redan tidigi under hösten. I november inbjöd kom-
munen till anbudsgivning avseende exploatering
där av ett nytt bostadsområde för 11 villor och 31
lågenheter i 10 olika huskroppar. Bygghene är
Tanums Bostäder AB (TBAB), men något beslut
i styrelsen år ännu inte taget. Högst osäker bygg-
start, då infarten ska ske från Krossekärrsvägen,
och överklagan kan väntas ske från samfälligheten
iKrossekär. Lantmåteriet har heller inie haft någon
förråttning ån på platsen vad gåller tiltfartsvägen.
# §annäs fiber har nu slutfört all grävning. Svets-
ning av skåp och abonnentlådor pågår i området.
Telia kommer med inomhusutrustningen under maj
månad har de lovat
# Fåren kommer åter från Aspeberget till sin hage
i Grönemad i maj. Tyvärr var det någon ansvarslös
hundägare som släppte in sin stora hund bland
fåren förra sommaren trots skyltar om hundförbud.
Vitvingas därför regla de två mindre grindarna iår.
# "Husbibeln"n boken Vårt Grönemad genom
Tiderna, bör finnas i varje hem i Grönemad. Finns
ånnu att köpa hos vår kaseör, (iell Olsson, på

Malis väg 5. På vår anslagstavla hittar du andra
bra försåljningsställen.
# Linds Samfållighetsföfening för Linds väg har till-
kommit ivårförteckning med Hans Lycke som ordf.

Sekr: KariBryhni
Kagsör: Kenth Ekstrand

Ordf: Bengt Vineberg
§akr: Bo §tJernqvist
Kassör: Stein Jergil

Ordf: Kenth Eksirand
Sekr: TommyWesterb,erg
Kassör: Staffan \Mckström

Sekr; AnetteUlmeEtrand
Kaeaör: FrankUlmestrand

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf: Ulla Carlsson
§ekr: Martin Asztely
Kassör: Ulrika Englund
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Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.

*ww.qhf.se

Månekullens Våg- och vattenförening
Ordf: Ann-Christine Rahm tel. 0708-244210

lnre Kueeröds §amfålligheteförening
Ordf: Hans Jergelius
Sekr: Lars Berggren
Kagsör Andreas Hadzikostas

Llnds Samfålllghetsförcning
Ordt Hanr Lycke
Sekr: Jan Nordby



A,(T,V,TETE R U fi a E R ÅneT
Vår julgran på Sandbacken tyåte som vanligt upp i

vintermörkret med nya ledlampor.

Påsk- och valborgeeldar ska vi ha i år också.
Påskafton den 4 april kl 20.30 tänder vi påskesådan och

ffrverkeriet vid Kutlgrenbryggan. Det år Grönemads Sam-
fällighetsförening som bjuder oae på raketema.
Även på valborpmässaftonn den 30 april tänder vi, nu
k1.21 O0 och hålsar våren med sång av Grönemadsköien
och högståmt tal av Bengt Vineberg.

Vålkommen att lägga dit dift brännbara ris. Påskbrasan
har redan nått ansenliga mått, spara gärna ditt ris till

valborgselden. Vi som sköter brasorna vådjar:
l-åt bll att lågga dit grova et*mmar och etubbar
sorn inte brinner upp. Gäller även såckar m6d sura löv,
brådor med spikar och ståftrådar.

Stonnen Egon medfffde ovanligt mycket plast, tång och
annat skIäp längs våra §tränder. Det innebär aft årets
strandetädning är viktig. Den sker som vanligt lördagen
den 16 maJ, efter Kr. Himmelsfårdsdag, Då ställer aila upp
mangrant och stådar av strånderna kl ,l0 00. Grönemads
Samfållighetsförening håller med container, såckar och
grillkorv - och du med kratta, grep och skottkäna.
Det blir "dugnad" för alla nationer!

Midsommarafton i Grönemad firar du som alla andra
kring midsommarstången på Sandbacken den 1g juni
kl t§ 00. Dans och lekar till dragspelstoner som sig bör.
Taqka Bibbi och Bengt fördet! §tången kläs kl 10 00
med blommor och blader av många villiga händer.
Grönemads Bryggförening uppskattar om du bidrar med
vinster till de omåtUigt populära lotterierna. Du kan glädja
Birgitta §öderholm genom att ringa ATOZ - 84 30 31.

Poängpromenad blir det i år söndagen den 28 juni
kl l0 - l{ med start på Sandbacken. Eibbi och Bengt
utlovar som vanligt kluriga fågor och fina priser.

BJK har förlagt många kvållssegllngar titl vår hamn i år,
alla med start lrl {8 00: tledagarna den 23 och 30 junt
§emt dsn 7,14,21Ju!i. Ev, kan vi även hoppas på en
snåcksegling på GrOnemadsdagen den '18 juti-

Åremötet i §amhällsföreningen hålls även iår iEverts
Sjöbod måndagen tlen 14lull kl 18 00. Vi avelutar som vi
brukar med lite allsång till dragspel och bjuder på kaffe.

GRÖNEMAD§DAGEN bllr lördagen den t8 Juti me[an
kl 10 och 16. Då väntar som vanligt en mängd trevligheter
för både ung och garnmal nere vid stranden, poängpro-
menad, löptävlingar, kapprodd, försäljning av Grönemads-
artiklar. Sårskitt roas de små av krabbracena, fiskdamm
och vårt pyssel, de lite åldre unga av beachvolley-turnering.
$om vanligt blir dat lotterier (skånk gärna vinster!), loppis
(lämna in bidrag till Ulla Cadsson, telO739-050838), korv-
och kaffeservering och myckat mer. Den populära talang-
filvlingen med Bert Carleson oc*t VärmlandEpojkarna inte
att förglömmal Anmälan sker till Roy Hansson, t6l, 0708 -
07 4377. Givetvis kan du köpa boken "Vårt Grönemad
genom tiderna'och vår egen Grönemadsvimpel den dagen.

Kolla våra anslag om pftrgrafln med aktuella
tider och plätser - §amt på www.Erenernad.se.

Det finns många av oss som kan berätia om gamla tider i
Grönemad. Vi råknar med att samla en del av dem till en
epontan Beråttarlsväll I Everts §löbod tlsdagen tlen 21-
full kl 19 00. Då kommer vi åven alt visa en videoinspel-
ning från 1985 med 'den riktige" Evert på 8a'n, där han
berättar om sina bravader. Läe gårna om honom innan i
Grönemadsboken på sidoma 41 - 42 och 24§ - 247.

Ännu en hörvård kväll blir det om ostron måndagen den
27 Jull kl 19 00, då Staffan Greby beråttar initierat om det
av många älskade skaldjuret. Kanske även provar det?
Också det sker i Everts §jöbod.

Du äryälkommen Eom medlem i år också-
AIla våra aktiviteter år gratis. Din medlemsavgift för 2015 om
ringa 50 kr per enskild person bekoetar de utgifter vi har för
lokalhyror och de insatser vi gör i Grönemad. Vi bifogar ett
inbetalningskort som en liten påminnelse. Norska medlarn-
mar betalar utan avgift till vårt bankgiro 5308-4208 vid be 'i
på Tanums Sparbanks kontor. Varför tveka?

# Everts §jöbod har nu sex toppmoderna hotellrum vid
havet med moderna kök sarnt egen dusch och wc. Per och
t-ars erbjuder varma saltvattensbad i trätunna sarnt krabr

och makrillfiske i vackra träbåtar, från den 21 september --
också spän nande hummersafari. www,evertssjobod. se

Lär dig simma och paddla kajak med lngela och Marcus
Holgersson iGrönemad . Liksom föffa sommaren ordnar
de simskola i havet med våtdräkt vecka 28 - 29. Anmål på
www.kustsimmama,se De har nu tordräkter och erbjuder
guidade kajakturer året om, Dessutom hyr de ut båt med
eller utan skeppare. vwyw.§karsgrdgidylbry.se

Till sist önskalvi alla gamla ach nya meslbm-
mar en frn vår och on lika lång och varm och
shön sammar soln föna året.


