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Förslag på godkännande av motioner och mandat från Grönemads föreningars  

årstämmor i samband med Tanums kommuns planprocess för Grönemads 

strandområde 2021. 
 

Grönemadsborna och de fritidsboende där har sedan 80-talet varit mangrant engagerade för att 

hålla strandområdet öppet och tillgängligt för så många som möjligt. Det startade med att säkerställa 

Kullgrens brygga för allmänheten genom bildandet av en förening som äger bryggan. 

De berörda föreningarna är Grönemads Samhällsförening, Grönemads Samfällighetsförening, 

Grönemads Bryggförening och Grönemads Hamnförening. 

I ett till kommunen insänt dokument daterat den 21 april 2021 har föreningarna sammanställt sina 

visioner och mål samt konkreta förslag på åtgärder för Kuseröd 1:13 med tillhörande strandområde. 

Detta dokument finns med som bilaga till denna skrivelse för att ge ytterligare beskrivande detaljer 

till motionerna nedan.  

 

Motioner 

 
 
Föreningarnas årsstämmor 2021 har att ta ställning till nedanstående av föreningarnas styrelser 
gemensamt framtagna motioner, som styrelserna skall framlägga i den pågående planprocessen: 
  

1. Att bevara fårhagen och badstränderna som den öppna och tillgängliga plats som den är 
idag. Detta inkluderar att vi arbetar för att ta bort byggrätten/fastigheten Kuseröd 1:100, 
som ligger i fårhagen där cementvarufabriken tidigare låg. 

2. Främja friluftsliv med bad, motion i form av vandringsleder och utegym, hälsa, trivsel och 
gemenskap med en gemensamhetsanläggning med bastu (möjligen handikappanpassad), 
grillplatser, etc 

3. Förbättra trafik och miljö med gång och cykelvägar till Grönemad, upprustning av 
Grönemadsvägen, vägbelysning där den saknas och finna lösningar på dagens 
parkeringsproblem för både bil och cykel. 

4. Att iordningställa badplatsbrygga och den skadade kajkanten vid industritomterna Kuseröd 
1:111 och 1:112. 

5. Vid en eventuell utökad byggnation av Everts Sjöbod i enlighet med beviljat 
planbesked måste de befintliga passagerna längs stranden bevaras och säkerställas. 

6. På ytan där planbesked för kiosk (1:153) finns måste stor hänsyn tas till bevarande av 
en stor öppen opåverkad yta för julgran och för aktiviteter som traditionellt 
midsommarfirande och fritidsaktiviteter, t.ex. brännboll mm, som både ortsbor och 
sommargäster utövar. Vid bedömning av utökade parkeringsplatser måste hänsyn tas 
till de boendes behov och synpunkter. 
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7. Utvidgat verksamhetsområde för Grönemads Samfällighetsförening ordnas så att 
båda vägarna på ömse sidor fårhagen inbegrips i ansvaret. För närvarande ingår bara 
vägen norr om fårhagen. Detta kräver en ny förrättning och nya andelstal. I 
samfälligheten ingår idag skötselansvaret för stranden från strandkanten och 50m 
upp. Samfällighetsföreningen har också t.v. fått ansvaret av kommunen för skötsel av 
själva fårhagen. Vid en planändring bör samfällighetens skötselansvar utökas med 
hela fårhagen. Slutresultatet bör bli att samfälligheten ansvarar för skötsel av hela 
Kuseröd 1:13. 
 
 

 
 
Som tilläggsinformation till nummer 2 ovan vill vi lyfta fram önskemålet om en 
gemensamhetsanläggning/bygdehus, som skall rymma samlingslokal för 15-25 personer och en 
bastu för ca 10-20 personer med tillhörande omklädningsrum, dusch och toaletter. Denna anläggning 
skall vara öppen för allmänheten vid vissa schemalagda tidpunkter och mot skälig ersättning. 
Placering av och innehåll i detta hus samt organisatorisk lösning får diskuteras i samråd med 
kommunen. Föreningarna ser positivt på att denna lokal görs handikappanpassad, så att alla 
intresserade av bastu och friluftsbad får möjlighet till det. En sådan lokal saknas i Tanums kommun.  
En ytterligare idé att diskutera är att kommunen till marknadsvärde förvärvar Kullgrensbryggan, om 
de nuvarande stadgarna om tillgänglighet för allmänheten och lastplats för Källareholmsborna kan 
infrias och säkras. 
 
I Fas II får vi tillsammans med kommunen utvärdera hur vi fördelaktigast säkerställer denna vision 
antingen i form av en gemensam stiftelse eller på något annat sätt. 
  
 
 

Mandat 
 
 
Våra styrelser söker mandat av stämmorna 2021 att utvärdera hur vi juridiskt bäst säkerställer våra 
intentioner för nuvarande och kommande generationer. Vid lämplig tidpunkt för Fas II, antingen vid 
ordinarie årsstämma 2022 eller vid extra stämma vid annan tidpunkt, kommer styrelserna förelägga 
förslag till sina stämmor, antingen i form av en gemensam stiftelse eller på något annat sätt. 
 
Grönemad 21-06-09 
 
 
   
 
 
 


