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Samhällsföreningens verksamhetsår är 1 juni – 31 maj

Styrelsen har under året haft endast två protokollförda möten, den 14 mars och den 18 maj 
2021. P.g.a. rådande pandemi har båda mötena skett digitalt i Teams.

Föreningen har under året haft följande sammansättning

Ordförande Peter Törnros
Vice ordförande Lena Bogärde
Sekreterare Jörgen Wickström
Kassör Sofia Klemming -  som ersatt Kjell Olsson
Ledamöter Kenth Ekstrand

Annika Rörkvist
Hans Hedström

Ersättare Marie Lind
Birgitta Söderholm
Anne Törnros
Roy Hansson
Eva Bjersne -  som ersatt Marianne Welander
Astor Erkenstam

Revisorer Björn Carlsson
Stefan Sjödin

Revisorsersättare Bengt Landegren
Valberedare Kjell Karlson

Margareta Andersson
Ann-Sofie Jergill

Årsmötet hölls i en sluten facebookgrupp under tiden 7 – 13 december 2021, många månader 
för sent p.g.a. Covid 19-pandemin. Konstituerande möte hölls även det digitalt den 10 januari 
2021.

Strax före det digitala styrelsemötet den 14 mars meddelade Peter Törnros att han p.g.a. 
olycksfall i arbetet måste lämna ordförandeskapet. I hans ställe trädde med kort varsel Lena 
Bogärde in.

Inga aktiviteter anordnades under sommaren 2020 p.g.a. nämnda pandemi, ingen 
midsommar-dans, ingen tipspromenad, ingen berättarkväll och heller ingen Grönemadsdag.

Däremot tände vi som vanligt en vacker adventsgran på Sandbacken i samband med att vi 
bjöd på varm glögg och pepparkakor vid 1:a advent.

Vi var inte tillåtna att tända vare sig påskesåda eller valborgsmässoeld, och därmed inga 
arrangemang kring dessa.

Det artonde Grönemadsbladet trycktes 8-sidigt i 400 exemplar och  delades ut i alla brevlådor i
området veckan före valborg.

Årets strandstädning samlade som vanligt många arbetsvilliga grönemadsbor på lördagen 
efter Kristi Himmelsfärdsdag. Bl.a. rensades stranden norr om Kullgrenbryggan från stenar efter



ledningsarbeten till Källareholmen för att möjliggöra grässådd till hösten.

Kommunen har under året byggt en av många uppskattad vattentoalett vid pumphuset och 
likaledes satt upp ett välbehövligt sopställ vid Kullgrenbryggan.

Badstegen på Kullgrenbryggan har renoverats under våren.

Två personer från Västkuststiftelsen och en ansvarig från kommunens fastighetsavdelning 
gästade oss i maj för att sondera för utmärkningen av leden till Munkarne. 

I slutet på maj fick vi 16 hårt arbetande får på besök i vår fårhage.

I och med att Peter Törnros under våren lämnade posten som ordförande, tillika webbredaktör, 
tog Kjell Karlson förtjänstfullt över den senare rollen. Hemsidan gronemad.se är nu under 
återuppbyggnad

Föreningen deltar i den kommunala planprocessen för Grönemads fårhage och 
strandområden. ”Vision och mål” har tillställts fyra föreningars styrelser som berörs av 
strandområdena. Likaså förslag på godkännande av motioner och mandat inför dessa 
föreningars årsstämmor.

Medlemsantalet för 2020/21 är den 31 maj  185 personer.

Grönemad den 3 augusti 2021

Jörgen Wickström
Sekreterare


