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Osannclitt fin *pt*rnhr nEd en hJgn hurnmarperntår

den 28:e, fölit av dagar nred kuling som §ck huramem

eä r8ra ps B,g. Det b!€v e* ätt tugn h§st i övrigt rn*d

regir! scft gråvåder sårfi hÖt h§stån titl lflg* åfi.nårk-

§!§§+yår$å vindar frarn titl d+n grå*a iu!a: ssh ä§nan-
d*g€n,då sl,ofln#l Urd a@ tiS på a$var rraed i.ppn:åita
3* rftr3e* viri Y*dertarne. i ft}ll*pår*a E§nt åYen

ex&rfr hOSt rr&en sdn Etåth sag hogt upp Bå hnd
etir rpohde bort s§sndkåai8r. t*t61 vstt tqg viftt€{tl

vfrnn? lntå kom dåfi hit i YarF falt trEd sltÖ.

Tyvån har Gröaarnad drebbå|a åv §1ffi6r urdGt
lE6Br o{fi Hflt4rrr. lrib§Ht a stugior ocit gårägs

s4rfllt ut3hgni b*frr§f. vikqryrtlcf uosr so|n-
rna*n aöcta fdr u$fåd Grannsantsten t våra

onrådcn und+r'ulnlBttlalvå!?!.
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g{llanda väg€n upp. r€n ofi Ars*tä§dn tl'rs*dt är

oktart. §å §tlafl det gea lillful§s att *r|lffi v&Qil
så kornrn*r TBå§ ätt uppltefldb &:rdningstätlan& av
mtrk €h våger" Styrelsen har ättrru int* tsgit k§!$t
om bygigpatio*. Qrnrådat har en byggrätt orn 11 villa-

iefstr sch ctt stÖ$e ental täir€r1ftå§r.
* O€*! stofa ålbr&nan v*t {t4ur*€kfd€n {grcliär, h§i

luiyuånrarit b*näikt rBd gråtro sedm nagra *r.
Förenrrigön l(ontaklä{is redan 2013 Våett,tr§tsltfrc}sen

oen påuffie dee§- D€ sversds &ock 6å att dåt råf aä-
Er ksssstr* 3tt tan rr på e{r Pbtl€{t. Nu harw ftfi sl
s6nltg: V# nye vkp ord6fendt i vår f{,ftnitq, p.br
Tömro§. hår erbFrdlt eq alt rungÖra ms{, mrliÖ\rånqlå

lösningsmadel. Uen hå6t 8fi lfåga sn klY {§r§t...
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vaffiå. §åffihällafOranlngen har lämnåt eynpunktar till
k*mmunotyrel*on, ftånrat vad dst gållar bevarandot av
våra öppna strändängar, l{ar påHtut att området al$åmt
år undantaget Bil§ndäkydd!
# §n hJärt*tafiarE kommer ati pläcsrss vid *ntrån till
§wrts SJöb0d. B§kå§tås ev Grön6ffiåd§ S€rrlhåll8-
för*ning, §r0nemads Hamnförsfiins ssh Hväft$ Siö-
bod. Kureer ksmmer att hålias i hanteringon av dsn.

A'trTYTTCT§N UN§CX A*CT
Yår vaElrffi Julgran på Sandbaclron iy$te så ffnt med
§lfis lsdlåmpor undär ådvänt och hslgår.

$om vanllgt tåndar vi en *tqr "Fåskeaåda" på påqk.
aftonen kl 2'l och ett grant fyrverkori dårtill,
Dffieförlnnan är du vålkommon alt bygga på brasan med
ris, S*m fälJ *nvlming*rnalRadan harvi en trådgårde*offa
oöh Sro\rå stämffiErEsm vi måetq ts bsrt, hrhner oj upFl

Spara en del ri*, Två veckor §6nars är dst dags att tänd*
\r*&or$*mätäoåldrö dän S0 rFrtl, ssl(§å kl. 21 och
hälså våren med tslEv Pet§rTörnr§s iGrönemåd och
mod sång av dsn mEnshrka Gränamadlkärsn.

Etorman Urd rötJu tlll redan vid Jutatid och eamlade otrotigt
mycket akråp långa våra *trånder, M,a,e, åreta strand"
rtådfiläs år my§krt vlkfig, Den sl$r röm vånll$ $rdägin
dan 3? moj* eftar Kr. Himmslefärded*g. 0å villvi ee s$ ells
}ljililps åt och städär äv strähd§r*E kl t0 00, Gränemed*
SamfafiighetafÖrcning hålbr med container, säck*r och
grililtorv * och du ffiåd kråtta, grep och $kottkän6,
§ei blir "dugnad. för *lla nationcrl Och triveel!

ffildeommar*fton l§önemad firardu som allE andra
krlng mldsammarctångsn på $antlhacken den 23 Junl
ftI 1§ 90. Dån§ och I+&år S't dfä§r§ss,stnn+f §§m §lg höf,
Stång*n *låu kl {§ §0 mBd hlammor oeh blsder ev
många villlga händar, Grönamadt Bryggförening, *om
§rr§flg§rår, uppetmtt*r om du hldrar m6d vlnstgr tlll de
omåttligt passtäffi tattorlarna, [u len glä4ja B*ngt
Vlneberg g6nsm att ringa 0?03-110§§0 och han håmtar
gärna det Nivlll ekånha,

Faångpromenad blir det åvcn i år *öndager* den å iuli
hl't0 - t? mad *t*rt på §andbecken, Bibbloch Bengt
r$lÖvår söm vanllg klurlge frå§Öl öch fina prlaer.

B,ltt förlåggsr trE av sina **gling*r till §rönsmad på

*nedlgarm den 2{Jä, åAfi,1217 rnmt ää med etart vld
hsmnen kl {å 00. Alls år vålköffifls ått d*ltågä, Mäddslå
Sungt Vlnabang 0703 1 10890.

Folft'3§rsn . oftÖsIEntÅtr§DA§EI{ bfir låntrgsn dan
{SJull mellan kl 'tf ooh 16, äå våntsr sqm vanllgt on
ilångd *ktlvltslor för både ung oeh giårnmal nsra vld
standen: poångpromenad, löptävlingar, kapprodd, förcålj-
Rlng *v GrönamEd*-artlklEr. §åroltllt roa* de *m* av krabb"
råffi!|s, fl*l*darnnr o+tr vårt pyesel, cte lBe äldre unga av
baachvelby-tumefing, Och rfiyelcrt mer.

som v8nllgt bltr döt lott6risr {skankgarna vlfi§tBrl), löppis
(lårnne in bidrag fill Ulla Sarl*son, tel0?3S.0S0B38), korv-
och kelfeeerverlng.
Vår Grönemadsesn, Viktor Klemming, har lsvat kornme
*ter m*d ånnu åti hsruhlat st§nd up-tårntfådBn&. 0å§8-
utom her vi tälänsundarh§ltntng på scanen. Bu sorfi vltl
upFtråda, kan anmåla dig under dagen tlllvår emirrente
konferenciar, La+ee U*dberg, Som förgyller hel* dagen.
Givetvia kan du k$pe boken Vårt §rönsmad gonom tiderna'
och vår san €r*n*nlsdevimpd danna da$. Kplt* v*r*
ansl*g sm prsgräm med aktuslla tldsr orh Fla{*er
* isfii på uruw-Sronqm$4,ee"

En kvåll ni inte lår missa ärtoflrdagen dcn *§ Jull, då vi åtsr*
lgen bj$dsr in tlllan ts*rått*f,*ffäll lrt {8 på Be§gf vlslcher$§
sltan Få Frfina väg ?. Frgnl( Ulmsstrand har lovat att beråtta
om slna ft#gtler * oeh de*utom kommer Ola §åll Bom år
l6därä för stt pr§råkt { Lyeekll orn lblsnd f{te gttlaxla l{stoder
kdng kapar* lå46§ kustän under 1700"t, Hcn h*r sällsksä
med Gun Jsrnådål {'e, kusln tlllÖbårnä) från Bråstsd som
§*r$ttar ffier sm kapare aeh ku*tene falktro, segner och
apännan§E hiEtsf{er. Vi sittar under tålttak seh lyesnar
andåktlgt. En hetkväll! Tag rned EsEn *tol!

Åt*mötot I 8*nrhäft*fsrenlngen håll§ I §vsrE 8j6bsd
Iörd*gm dcn 2åJull kl00 00. Vi bjuderpå ka{fe.

§äild{g§fi rtsn å3 fuli kl i0 - 1? §tärtår vi ånyo förra årets
auee$ förd§ som hsr håt, e* 8i§."pr{ingpror*rnnd".
Från småbåtshamnEn tar vår hamnkaptrn, Bangt Vlneborg,
oBs runt i vår varkra skårgård. Frt§Er utlövå6. Vid §tjånlt§t
*Jävåder, kår vi en ssnare annonsarad dag,

Tångkvåll btir det onsd*gpn den ?§ Juli kl tä mad Linnoa
och Jonäs från Gronemadsföretåg6l Catrslot, De vlsar sllka
$öftsr'$ t*ng, hur man #kördsr den, h6råttär vllkå Fon år Sodä
äfi åte odl§ärtipa på ttHagning, l(annlta amaka oekså?
Vl håller tlll vid F.plat*en $tldsr 0m $ähodama i ilamne$.

Mångn har frågat om en §tanhu§Bårvendrlng ig*n, Frank
ijlffi§§trånd ffbärä*d 6ltt söra äf tlllyltäa, ffiäh sr rfi€illcts
*kull vill han *tt ni anm§lar e* lntrss§a B* listsn som säff§
upp på f*rpnlns*ne an$qgtstavla vld 'rondellen", Blir det sv,
§llr dst måndage* dnt $l iult kl {ä vid midsommarstångan.

öm du upp*kattar vad vl gör för Elg oeh Srönemad, år du vä|"
kommen rom mrdlcm I årock*å.
Alla vårE åkllvit€tsr år kaetnad*frlE. bin madlemeavgift för 2017 på

biia §0 iff pä 6ltBl§l{, pör§on bskostår ds figtfiär vt här för mgdwrk*
äftd§, l0lrälhyror ö§h de in§§ts§r vl gär I Gränämed. Vl hopBac du
mlnn* vårt h*rkglrs §903 -*r0ö, Noruka medlemmsr hotäler ut n

avglfi till §åffirRä k6nto vid b6äåk på Tånums Spärhäfiks k6ntor.

A$ b[r thHil(nlä I hävet msd våtrlr8Rt I Srånänqd I år od(§å, på

f,m, I wd(å lg -§0, Anmåhn på lvtluÅr.kr,!§tsir,nmänra1§s Få www,

akargsr&ldyllen,&c k6,r du l{*å em feml[Gyogr vH Kullgrun.
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