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Lite kunskap och information om Grönemad från Grönemads Samhållsförening

§ammänstållt av Bengt Vlnaberg och Jörgan Wickström
Grönemads §amhållsförening
Ordf: Ulla Carlsson te|.0739-050838
Sekr: Jörgen Wickström 070-9565195
Kassör: Kjellolsson 0707-397531
www.gronemad.se * snarf en ,?e/f ny äernsfda/
Vi är en ideellförening sorn har till uppgift att
arbeta för Grönemads bästa, skapa god samhäll§-
anda ocfr ökad trivsel.
Vårt verksamhetsområde stråcker sig längs
Grönemadsvågen från Gata ner till havet, men
åven Källareholmen ingår.

Följande övriga farcningar finns inom omådet:
Grönemads §amfälllghetaförenlng som ansvarar
för fårhagen, stråndernå på sidorna av Kullgrens-
bryggan samt Lambs våg och Kullgrensvägen
Ordf; Jörgsn WickEhöm tel. 070-95§5195
Sekr: Kari Bryhni
Kassör: Kenth Ekstrand

§ekrl Bo Stjernqvist
Kassör: §tein Jergitl

Ordf: Ann-ChrietineRahm
§ekr: AnetteUlmestrand
Kassör: NiclasLindström

Yttre Kuseröda Vägförening
Ordt Ulla Carlsson
§ekr: Martin Asztely
Kassör: Ukika Englund

Grönemads Bryggförening med Kullgrens-
bryggan och området på ömse sidor..
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,Tö§TETT ACH YTTTTEXTT I EfrÖ'TETTAD
Den 30 november tog Gorm Grönemad med

§torm, och det blev inte båttre den 4 december,
när Helga ruskade om os§. Vår småbåtshamn
fick svåra skador: Fyra grova kättingar som

håller pontonerna på plats slets av, likaså fåsten
i bottenankare, bommär bröts §önder, ytterpon-

tonerna saknar nu landgångar. Rixö har lovst
att hjälpa oss fore maj månad.
Ånnu en jul blev grön här, liksom vintern i övrigt.

En enda gång har snöplogen kort på våra vägar

- helt ionödan. Nästa dag barmark igen!

Ett orosmoln dök upp undel på hösten iform
av mångsysslaren Bert Karlsson med inten-

tionen att köpa vår fårhage av kommunen för att
bygga ett seniorboende med 48 lägenheter ien
överglasad Teneriffa-liknande koloss på vår

- vatkrä,fria yta nef mot sjon iGr6nemäd,-Be§ttit
togs i kommunstyrelsen den 20 april. Enhälligt

NEJ! Som vål var!

LITE NY'{ErER 
' 

$Ä1rU'{WANDRAG

# lntet nytt på bergsområdet mellan Grönemad

och Krossekärr, kallat Kuseröd 1:2, 1:3 och

Krossekårr 32. Byggherre år Tanums Boståder AB
(TBAB). Detaljplan antogs redan 2013. lnfarten ska
ske från Krossekårravägen, men Lantmäteriet är
inte klara med förråttningen av vägen än. Når den
är klar kan infrastrukturen på området påbörias.

Detaljptanen medger avs§ekning av ett antal
fristående tomter samt ett flerbostadsområde.
Något styrelsebeslut hos TBAB kring byggnation
av lägenheter finns inte. lnte hetler försätjning av

tomterna kan starta.
# Krossekärr har under året blivit anslutet till
kommunalt VA, dvs vatten och avlopp, som kopp-

lats tillvårt system i Grönemad. Det har berört vår

sjöbodsrad, som nu efter färdigställandet fått ny,

fin asfaltbeläggning.

# Fåren kommer från Ertseröd till sin hage i

Grönemad i maj. Det blir i år tre avelsbaggar som

ska beta hår. Vi reglar de två mindre grindarna

medan dubbelgrindarna är "öppna".

Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Ordf: Kenth Ekstrand tel. 0730-350119
Sekr: Tornmy Westerberg 0707-298045
Kassör: Staffan lVicksiröm 0708-400772
wwyv"qhf.se

Månekutlens Väg- och vattenförening

0047-95994156
0730-3501 1 S

0739-500665
0709-461292

ret. 0708-244214
0525-109 84
0705-543489

tel. 0739-050838

0739412615
4706-552473

0705-s16730
0725-775336
0703-503876

bt 4733-421746
0047-91696618

0739-&48564

0707 -397§31

lnre Kuseröds Samfållighetsförenlng
Ordf: Johan Åkesson tel.
Sekr: Lars Berggren
Kassör: Andreas Hadzikostas

Linds Samfällighetsförening
Ordt Hane Lycke
§ekr; Jan Nordby
Kassör: Theresa Eldsjö

Karls Väg- och Vattenförening
Ordf: Kiell Olsson



# Boken Vårt Grönemad genom tiderna finns
ännu att köpa hos vår kaseör, Kjell Olsson, på

Malis väg 5. Den måste du ha för att kunna delta i
de två orienteringar som vi anordnar ijuli. Se nedan!

A,(TTYI TETER U N DER ÅNET
Gunbritt stöpte som vanligt ljus I advent.
VårJulgran på Sandbacken tindrade i vintermörkret trots
stormarna. De nya ledlamporna höll.

Påskbraean och ett sJusärdelee fyrverkeri gav ett färg-
sprakande skådespel i blåslen och mörkret på påskafton.

Välkommen att bygga ny bräBa, du kan lägga dit ditt
brännbara ris. Just det, bara ris. lnget annat! lnget grovtl
Vi tåinder valborgemäseoelden den 30 april kl. 21 00
och hälsar våren med lal av Marianne Welander i
Grönemad och med sång av Grönemadskören.

Som vanligt samlar stormarna mycket plast, tång och
annat skräp långs våra stränder, Det innebär att årets
strandstädning år viktig. Den sker som vanligt lördagen
den 7 maj, efter Kr. Himmelsfårdsdag. Då siäller alla upp
mangrant och städar av stiänderna kl 10 00. Grönemads
Samfällighetsförening håller med container, såckar och
grillkorv - och du med kratta, grep och skottkäna.
Det blir "dugnad" för alla nationerl Och trivsel!

Mideommarefton i Grönemad firar du som alla andra
kring midsommarstången på Sandbacken den 24 junl
kl 15 00. Dans och lekar till dragspelstoner som sig bör.

§tången kläa kl {0 00 med blommor och blader av
många villiga händer. Grönemads Bryggförening upp-
skattar om du bidrar med vinster till de omåttligt popu-
lära lotteriema. Du kan glådja Birgitta Söderholm
genom at ringa O7O2- 84 30 31.

Poängpromenad blir det i år eöndagen den 3 Juli
kl 10 - 12 med start på Sandbacken. Bibbi och Bengt
utlovar som vanligt kluriga frågor och ,inå priser.

Årsmötet i §amhållsföreningen hålls även i år i Everte
SJöbod måndagen den {l julikl09 00. Kommunalrådet
Liselotte Broberg medverkar. Vi bjuder på kaffe.

GRÖNEMAD§DAGEN blir lördagen dan 16 Jull mo[an
kl 1 I och 16. Då väntar som vanligt en mångd trevligheter
för både ung och gammal nere vid stranden: poängpro-
menad, löpiävlingar, kapprodd, försäljning av Grönemads-
artiklar. §ärskilt roas de små av krabbracen, {iskdamm
och vårt pysoel, de lite äldre unga av beachvolley-turnering.
Som vanligt blir det lotterier (skånk gårna vinster!), loppis
(lämna in bidrag till Ullå Carlsson, tel 0739-050838). korv-
och kaffeservering och mycket mer. I år presenterar vi stolt
vår nye §tand UP-stjärna, som vunnit Amalör-SM, Viktor
Klemming från Grönemad. Dessutom har vi talangunder-
hållning på scenen. Du som vill upptråda, kan bara anmåla
dig under dagen till vår framstående konfereneier, Lasse
Lindberg. Som förgyller hela dagan. Givetvis kan du köpa

boken 'Vårt Grönemad genom tiderna" och vår egen
Grönemadsvimpel den dagen, I år stlltler vi inte in! Tar
nya tag för en underbar Grönemadsdagl Kolla våra
anslag om program med aktuella tider och platser

- samt på www.§ronemad.se.

Lär kånna ditt Grönemad. Genom en liten enkel
orienteringsvandring på egen hand med Grönemads-
boken idin hand lolsar vi dig runt lättvandrat under ivå
olika kvällar, måndagama den 18 oc.h den 25 juli kl
18 - 20. Vi delar ut uppgifter aft lösa till dig och din familj
på Sandbacken - vid midsommarstången. Tag med dig
boken - etler köp den där - och en penna. Med hjälp av
boken och rätta platsen ska du svara på frågor. Du anar
inte vad mycket du kommer att låra dig om Grönemad!
Första kvållen lär vi om Nere på §a'n, den andra kvållen
ser vi på Där Framme, dvs den övre delen.

Söndagen den 24 juli kl {0 - 12 startar vi en ny aktivitet
för dig som har båt, Sjö;'poängpromenad". Från små-
båtshamnen tar vår hamnkapten, Bengt Vineberg, oss
runt ivår vackra skärgård. Priser utlovas. Vld otjänligt
sjövåder, kör vi en senare annonserad dag.

Det finns många av oss som kan berätta om gamla tider i
Grönemad. Förrä sommaren samlades 54(l) intresserade
åhörare till en spontan tserättarkväll i Everts Sjöbod. I år
bjuder vi in till en ny siftning onsdagen den 27 Juli kl 19 00.
Då Everte sjöbod i sommar används som restaurang, kan vi
I stället träffas på tsengt Vinebergs altan på Frans våg 2.

Om du uppskattar vad vi gör för Dig och Grönemad,
ärdu välkommon som medlem iår också.
Alla våra aktiviteter är kostnadsfria. Din medlemsavgift för
2016 om ringa 50 kr per enskild person bekostar de utgifter
vi har för lokalhyror och de in§at§er vi gör i Grönemad. Vi
bifogar ett inbetalningskort som en liten påminnelse. Norska
medlemmar betalar utan avgifi tillvårt bankgiro 5308-4208
vid besök på Tanums Sparbanks kontor. Varför tveka?

Everte §jöbod, som har sex toppmoderna hotellrum med
skaldjursrestaurang kl 18 -21 på övervåningen, erbjuder
varma saltvattensbad i tråtunna samt krabb- och makrill-
fiske i vackra träbåtar, från den 26 september också
spännande hummer-safari. www.evertssjobod.s€

Skärgårdsidyllen Outdoor. Nytt för i år år, att de, förutom
kajak, kommer att erbjuda §UP (Stand Up Paddleboard)-
turer och uthyming. Liksom föna sommaren erbjuder de
simskola i havet med våtdråkt vecka 28 - 29. Mer info och
anmälan på wunar.skargardsidyllen.se och
wmfty-kustsimmama,se

Till sist önskqr vi alla ntqnorska ocfi svenska
grönemadsbor u.älkomna till vår samhällsförening.
Vivälkomnarvåren. önskar alla en skön sommar!


