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Den kommunala planprocessen för Fårhäge, Strandområde och
lndustritomterna i Grönemad fortsätter.

Fina promenader

Denna utsikt är bland

året runt

det bästa som finns

Lyckan att se de
små sjöbodarna

mysigt med fåren
som betar här

Samtliga årsstämmor i Grönemads Samhällsfdrening, Bryggförening, Hamnfdrening och Samfällighetsförening
har sammanställt och godkänt en skrivelse angående denna planprocess. Med detta godkännande fortsätter
nu föreningarna att bevaka grönemadsbornas, kommuninnevånarnas och besökandes intressen för dessa
områden.
Under sommaren 2021 genomförde kommunen en digital medborgardialog med stor uppslutning, då alla kunde
framföra sina åsikter om platsen och därmed påverka frågor som rör vår framtid i Grönemad. Några av de framförda ca 1000 utsagorna visas i bilden ovan.
Utöver dessa synpunkter har det hållits två digitala möten, där representanter for Grönemads föreningar har fått
möta handläggande personer på kommunen.
Materialet från medborgardialogen och de två digitala mötena har nu snart sammanställts på kommunen och
ska nu föreläggas politikerna fdr godtagande av ett planprogram som blir underlag för själva planarbetet. Vi
ser med spänning fram emot resultatet, men efter att ha studerat inkomna synpunkter och resultatet av de två
digitala mötena, kan vi konstatera att det är en helt dominerande uppfattning hos partierna att fårhage och
strandområde inte ska bebyggas utan i princip behållas som de är. Vad det gäller industritomterna vet vi dock
inte hur tankegångarna går. Det är valår i år.

# Plantillstånd för Everts Sjöbod samt för uppförande av ny kiosk på Sandbacken
(där Julgran och Midsommarstång har sina platser).
Vad gäller dessa båda plantillstånd har inget hänt sedan sommaren 2021 och troligt är att det sker en anpassning till det större planarbetet.
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il
f,

i

I slutet av september väntade hummerpremiären, så trafiken med hummertinor var stor ner till hamnen. Den gamla typen av tinor av trä måstet blö1äggas och välen låg snyggt uppradade på bryggorna, medan de nya Carapax-stålburarna
stod staplade i väntan på måndägen den 27 september. Det blev en fin, lugn morgon med ostlig vind. De första båtarna
gick ut före kl 7 fcir att var på de valda platserna prick klockan sju, när det var dags att släppa de sextinorna per person
i-sjön. En del båtar vittjade på tisdagen, andra väntade, som vanligt med skiftande resultat. Men det åts en och annan
hummer i Grönemad under hösten. Lugna, regnrika dagar följde. Först i oktober dök det upp kulingdagar. November
hade för det mesta gråväder. Den 30 novembär var delslutfiskat för fritidsfiskarna, medan yrkesfiskarna fick hålla på
en månad till. Anders braskade med 3 cm snö och minus 7 grader, och inledde därmed en vinterperiod i december med
isvindar och envisa köldgrader fram tilljul. Faktiskt, julen slaskade inte, det blev en vit jul med pudersnötäcke, som i
mellandagarna bjöd på 2 Om mer snö och den första - och enda - snöplogningen av småvägarna. +6 och sydvästlig
vind tömde Grönemad på snö till nyårsafton.

Någon tendens till isläggning i sundet eller i hamnen fanns inte på hela vintern.
Januari och februari blev sol-, regn- och vindrika i en salig blandning. Den befarade stormen Malik i månadsskiftet
märkte vi inte av här.

Värre såg det ut enligt citat ur Bohusläningen nr 5 den 13 januari 1903:
ORKANENS FRAMFART

Det har ej omtalats, att på det lilla fiskelciget Grönemad eller Ulmekcirrsand utanför Grebbestad under iulhelgen nedblåste inte
mindre cin fem sjöbodar, af vilka tre slogos fultstcindigt i spillror, medan en kastades på cinda i siön. En annan kasta.des af sina
grundstenar, min fick behålla sin lrcrisontella stcillning . Åtskilligt fiskredskap, salt m.m. blef hcirigenom förstördt ' Ett par tusen
kronors förlust torde nog ha drabbat egarna af dessa siöbodar.

Men Malik såg till att vi i år fick så högt vatten att det slog över Kullgrenbryggan. Men inget emot när Evert (som gav
namn till sjoböden) är 1914 uppmätte 30 cm över däcket på samma brygga. Känner du till, att vi har en högvattenpelare, en s.k. plegel, som står utanfor hamnkontoret i småbåtshamnen? Där kan du alltid mäta det aktuella vattenståndet
hos oss.

LITE NYHETER I SAMMANDRAG

# Bygget på berget mot Krossekärr
Högt över havet, uppe på berget mellan Grönemad och Krossekärr har det pagatt €tl -:3-s -,. s:'=-:- ^gs-:- -2--ms
ocliröjningsarbete under hösten och tidig vinter. Härförbereds marken fÖr 11 ton':.' '.'.. --.
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Fornfynd på Sandbacken

Sedan lång tid tillbaka har en stenformation på Sandbacken invid platsen fdr julgran och midsommarstång
ansetts vara en forngrav, men utan att vara registrerad som sådan. Månekullens Samfällighetsförening har
sedan 1989 sökt svaret därpå genom kontakter med arkeolog på Vitlycke museum, men "bedömdes" då bara
vara en s.k. brandgrav utan registrering. Man önskade att platsen skulle bevaras och skyddas på något sätt.
Skyltar om forbud mot biltrafik uppsattes. Aren gick. Dock tog Anette Ulmestrand och Sara Strand foira året
kontakt med Vitlycke och Bohusläns Mus6er for att till sist hamna hos Länsstyrelsen som lät Rio Kulturlandskapet Ek. Förening den 30 oktober 2021 ge en antikvarisk bedömning på platsen (utan att undersöka) och
fastställde att stensättningen är en fornlämning. Den finns nu registrerad i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister med beteckningen L2021:7211 . Nu väntar nya skyltar på platsen.

# Fårhagen
Förra sommaren fick vi inte behålla fåren hela sommaren ifårhagen men den här sommaren hoppas vl
fåren, som kommer från foretaget Oden Farm, blir kvar till en bit in på hösten. Vi kommer att få ett glatt gäng
bagglamm utan några föräldrar. Har ni några frågor kring fåren vill vi att ni kontaktar antingen fårägaren
Oden Farm, Johan Odenbrand tel. 0707 122902, Kenth Ekstrand tel. 0730 350119 ellerJörgen Wickström
tel. 0709 565195.
Fram till att fåren anländer kan de hundar som vill och känner för det glatt springa runt i hagen och rastas.
När fåren anländer kommer grindarna till hagen att låsas och vi ber er att inte stressa eller störa dem. Vi vill
ha får i hagen varje sommar och måste då se till att de och fårägaren trivs med oss här i Grönemad.
# Vadbocken

Planeringen fdr att uppföra en Vadbock som omnämnts i två tidigare Grönemadsblad har fortsatt och just nu
avvaktar vi en strandskyddsdispens från Länsstyrelsen, för att få genomfdra det hela. Förhoppningen är att få
tillståndet under våren och uppfdra den under sommaren eller tidig höst.

# Munkekyrkan
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och vägen dit

Redan 1990 beslutade Länsstyrelsen att som ett naturminne skydda
ett strandområde inom hemmanet Kuseröd iTanums kommun. Beslöts ocksä att naturminnet ska kallas Munkekyrkan. Skogsvårdsstyrelsen utsags då till naturvårdsförvaltare. Syftet var - och är -att
bevara grottorna. strandytorna och den närmast omgivande miljön
intakt samt att halla området tillgängligt för besökande allmänhet.
Grönemads Samhä lsförening har tidigare fätt tillatelse att markera
vägen dit med färgduttar men i och med att Västkuststiftelsen nu
tagit över ansvaret för naturminnet. har vi isamarbete med dem
fått hjälp mei att byta ut trädelar av trappan och spängerna över
småravinerna. och inte m nst roda trämar<er'noar av eden bort till
klapperstensfä:et Sedan ämnas besökarna lran väg edning. lnom naturminnet får inga anvisningar ges
enligt reservatbestämmelse' ber-gscn 'a:e: som rymmer alla grottöppningar ges ingen hjälp. Vifår inte visa
var Munkekyrkan f rns Gra't: ra.'!r- !e Ata!'stenen ärtyvärr inte helt åtgärdad.Västkuststiftelsen harför
avsikt att under',,arer satta uci :.a -.,3 Sr,,,rär-om naturminnet, en vid parkeringen vid Kullgrenbryggan och
en vid trappan bcr1cn s öc:cs'aie- -3- ngen vid grottan.
# Grönemads Bryggforening, Kullgrenbryggan, fick strax före jultid information on atl k:r--.:-s :. i 3 sanK sparbanken Tanum,
beslutat att pga srar/: -;s- '..-'.':' . =-- si-^::sa-et öka sin sponsring
av lokala ideella fören n:a- s:. :: : *:a:.de och beviljades strax
därpå ett bidrag pa 1C Cli
".-. =-' 3r-.'z catstege till Kullgrensbryggan. Mycket välkcn-m:: i:' a
=:a::rCe scm emellanåt under
högsäsong får sta i ko för ati (c--a .:t L. \"zr är förstås också
mycket tacksamma mot bar.kei \, Ke: . har gett uttryck för i skrifilig
forml

Sparbanken
Tänum

Nu har vi tagit in offerter pa roslfr stege och bestämt oss för en uppfällningsbar med snabbfäste. Den nya
stegen kommer att placeras pa samma srda som den nuvarande men längre in mot land och bli inbyggd med
den befintliga trätrappan. Vi siktar pa att bli färdiga med detta krlng påsk. Nu försvinner alltså en möjtighet till
bortforklaring (köbildning) att ta sig ett dopp vid bryggan?
Vi välkomnar alla som vill stötta Grönemads Bryggförening för det den erbjuder med bad, krabbfiske, avkoppling, utsikt, men också som en fin och kulturell del av Grönemads kustlinje. Det gör du genom att betala
in den årsavgift på 200kr som vår stämma har beslutat. Då blir du medlem av vår förening. Det kan du göra
antingen per bankgiro 837-4753 eller via Swish nr 1230614420.
Om du äger fastighet i det "stora" Kuserödsområdet kan du kan också bli andelsägare för en engångskostnad på 500kr och på så sätt få inflytande över föreningens verksamhet. För att bli andelsägare krävs en
ansökan till styrelsen. Arsavgiften på 200kr är densamma for andelsägare och medlemmar. Vad som händer
foreningen kan du folja på den nya hemsidan www.kullgrenbryggan.se

i

# Världens Vackraste Skärgård - ett initiativ som bjuder in

till att adoptera en ö eller vik som man kanske har ett extra
gott öga till och ser efter med hänsyn till skräp. En dag i mitten av juli gör vi gemensam sak. Man kan hämta sopsäckar
vid Skärgårdsidyllens sjöbod på morgonen och bilda team
för att ge sig ut på olika öar för att strandstäda. På tidig kväll
träffas alla igen på en enkel grillfest hos Skärgårdsidyllen
för att summera dagen. Datum kommer annonseras på;
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Vill du också adoptera en ö? Eller vara med på vår gemensamma dag?
Anmäl ditt intresse till info@skargardsidvllen.se.
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Zephyr Vind AB, som ägs av tre
norska energibolag med kommunala ägare i grunden, planerar att
etablera en havsbaserad vindkraftspark, kallad Vidar, inom Sveriges
ekonomiska zon. Den kommer, om
alla tillstånd blir beviljade, att hamna
ca 25 km väster om Väderöarna, se

figur nedan

Vindparken presenteras med två exempellayouter, en layout med 66 verk och 340 m totalhöjd respektive en layout
med 91 verk och 260 m totalhöjd. Tanums kommun har tagit beslut om att inte godta det förslag till havsbaserad
vindkraftspark (projekt Vidar) utanfor kommunens kust enligt det samrådsunderlag man fått ta del av.
Se även på Tanums Kommuns hemsida, sök på vindkraft.

# En historisk vandring i Grönemad
I september arrangerade Tanums Hembygdsförening en kulturvandring
genom Grönemad och Krossekärr som samlade 70 deltagare. Grönemads
Samhällsförening svarade för innehållet i Grönemad i en skildring vad som
hänt härfrån 1600taletfram till idag, från bara "skallota" berg tlllen industriort och till en eftertraktad plats för boende, rekreation och bad. Under
en vandring från Kullgrenbryggan till torpet Grönemad gavs åhörarna vid
tio stationer (utmärkta med gröna käppar), den utveckling som skett vad
gäller markägande och sysselsättning. Aven klargörandet av namnet Grönemad ingick.

Eftersom många har beklagat att de missat vandringen, har vi sammanställt ett häfte, kallat "En historisk vandring från havsstranden till torpet
Grönemad", med vandringens innehåll och ett rikt bildmaterial därtill. Från
häftet kan du vandra på plats i Grönemad eller läsa det hemma i soffan
och genomföra vandringen bara i tanken. Säljs för 60 kr hos Britt Ekstrand
0702 661 689, britt.ekstrand@telia.com

Vårt Grönemad
genom tiderna
En historisk vand.ring från
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# Med Britty på besök hos Grönemadsborna på 1930- och -40 talen.
Låt oss presentera Britty, som växte upp hos sin mormor i Grönemad frän 1928
till 1952. När hon blev både moders- och faderslös vid ett års ålder tog mormor
hand om henne. Om hennes uppväxt bland alla som levde i Grönemad har Brit-

ty ingående nedtecknat för hand för sina kusinbarn vid 88 års ålder. ldag lever
Britty ensam, 95 år gammal, i Västerfärnebo, väster om Sala, har svårt att röra
sig, men har alltjämt ett kristallklart minne av hennes ungdomstid. Hon gläder sig
mycket åt kontakten med Grönemad idag genom att vi i samhällsföreningen har
aktualiserat denna hennes skildring.

Vårt Grönemad
genom tiderna
Brittgs berättelse
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Extra intressant har hennes berättelse blivit genom att vi har kunnat illustrera
nästan alla personer med bilderfrån samma tid, bilder som framlidne Kjell Olsson i Grdnemad samlat på sin dator. Detta unika dokument fdr eftervärlden finns
i ett häfte som heter Brittys berättelse, Minnesbilder från Grönemad under 1930
- 40talen. Kostar 60 kr och säljs hos Britt Ekstrand 0702 661689,
britt.ekstrand@tel ia. com

# Grönemadskläder
Grönemads samhällsförening jobbar just nu med att ta fram klädartiklar med vår
nya Grönemadslogga som Anna von Elern skapat och Peter Törnros sjösatt. De
artiklar vi i forsta hand satsar på är t-tröja, mössa, keps, handduk och tygväska.
De kommer i första hand att finnas till försäljning på Grönemadsdagen den 16
juli2022 och möjligen också vid Grönemads midsommarfirande.
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Vi kommer också att sälja via vår hemsida gronemad.se där ni hittar information
under "Grönemadsprylar".

Andra produkter som vi kan tänka oss ta fram är hoddys, muggar, pannband
och pik6trdjor. Vi tar gärna emot önskemål och förslag. Följ utvecklingen på vår hemsida www.gronemad.se
AKTIVITETER UNDER ARET

julgran på Sandbacken lyste upp i vintermörkret från 1:a
advent och fram till Tjugondag Knut. Ett trettiotal personer var närvarande och övervakade när foreningens ordförande djärvt och skickligt satte i kontakten. Det serverades också smaskiga bakverk som avnjöts tillsammans med medhavd glögg. Vädret var en aning kylslaget, men det vägdes upp mer än väl av den varma samvaron.
Alla var överens om att detta skall vara en aktivitet i Grönemad som återkommer
årligen.
# Vår stora, vackra

# Påsktävling i GREBBESTAD
KGG, Kulturföreningen Gamla Grebbestad bjuder in tilltrevlig påskpromenadtävling i den gamla delen av "stan". Det gäller att hitta nio olika fönster på en
karta som du kan köpa för 40 kr invid fiskvagnen vid coop under skärtorsdagen annandag påsk kl 11 - 14. Du kan leta efter fonstren när du önskar fram till annandag påsk k|21. Fina priserfrån Kompassrosen iGrebbestad lockar. Glad påsk!

# I år tillåts vi att samlas vid brasor igen. Påsken är sen i år. Därmed också Valborgsmässo-afton, som kommer bara
två veckor senare. Därför krävs det att vi sparar ris så att det räcker till två stora biasor.
# Påskafton den 16 april kl 21.00 tänder vi årets påskesåda vid Kullgrenbryggan. Undrar om nägon tänker skrämma häxorna med fyrverkerier?
Påskbrasa. paskefyr eller påskesåda, kärt barn har många namn. Här i trakten
gällde förr bara påskesåda. Det var en vårens budbärare och en hälsning att
här var inga häxor välkomna. Att samla gamla julgranar och annat brännbart var
en sport, Man repade ljung och skar enebuskar. Ju större eld, desto bättre. Fick
man tag i en gammal tjärtunna, var lyckan fullkomlig. Man tävlade r sådor med
Grebbestad. ldag gör vi brasor av fastighetsägarnas samlade ris och trädgårdsavfall, och skrämmer häxorna med fyrverkerier.
# Valborgselden tänder vi kl 21.00 lördagen den 30 april, likaså vid Kullgrenbryggan. Då sjunger "Grönemadskören" in våren med "Vintern rasat ut" och "Ja, det är våren" och vi lyssnar till vårtai äv Alf JolranJson.

# Strandstädning blir det som vanligt lördagen efter Kristi Himmelsfärd. Samling vid Kullgren den 28 maj kl 10.00
Vi krattar upp all tång och skräp för att få sandstränderna rena och fina. För den skull håller Grönemads §amfällighetsfdrening med plastsäckar och container samt avslutande korvgrillning och dryck. Det är dags för "dugnad" fdi
oss alla i Grönemad.
# Midsommarfirande på Grönemad igen!
| år siktar vi på nytt att fira midsommar på klassiskt vis i Grönemad - midsommarstång, musik, dans, lotterier, medhavd egen fika och klädförsäljning av Samhällsföreningen. Vi har ju pga Coronan tvingats göra uppehåll i två år med
detta firande.

Det är Grönemads Bryggförening som håller i detta evenemang i nära samverkan med Samhällsföreningen. Vi håller
just på att starta med planeringen för att få den hjälp av de frivilliga krafter som behövs för alla de olika aktiviteterna.
Vi ser redan ett behov av att finna någon eller nagra som kan hjälpa till med musik, sång och ledning av dansen
kring midsommarstången. Hör i så fall gärna av dig till Roy Hansson, boende på Gata 2l (tfn 0T08-674377), som
är vår kontaktperson för midsommarfirandet. Bibbi Vineberg har ju skött vårt dansande mång- taliga år för oss med
den äran, men hon säger att hon vill lämna över nu. Vivillverkligen tacka henne för denna u[pst<altaOe insats.
Sedan vill vi som vanligt ha lotterier med bra vinster. Vi skulle vara mycket tacksamma för att få sponsorer eller
givare av dessa vinster - allt for att stärka vår kassa för vår fina bryggas underhåll och för att på lång sikt kunna ha
råd att bygga en ny, när den tiden är inne. Hör i så fall av dig tilt Roy H även i denna sak.

# Folkfesten - GRÖTeMADSDAGEN blir lördagen den

16

juli mellan kl 11 och

16.

Grönemads Samhällsförening har under tolv somrar arrangerat en blandning av aktiviteter, tävlingar, marknad, matnyttigt och underhållning. Under de senaste åren har vi tvingats ställa in pga pandemin, men i år kör vi så det ryker.
Som vanligt väntar en mängd aktiviteter både fdr ung och gammal nere vid stranden: poängpromenad, de mycket
populära löptävlingarna för både ung och "gammal". Särskilt roas de små av krabb-racena, fiskdammen och vårt
pysselbord, och lite äldre unga av beachvolleyturneringen. Som vanligt blir det lotterier (skänk gärna vinster till
Kenth Ekstrand, tel. 0730 350119), servering av grillad korv, hamburgare och ostron, dricka, våfflor och kaffe/te med
hembakt bröd.

Även i år satsar vi på lokalproducerat i form av ett litet marknadstorg. Vi räknar med att kunna sälja varor som räkor
från trålaren Palermo vid Kullgrenbryggan och lammkött från Oden. Dessutom visar Solhems Krukmakeri samt flera
konstnärer upp sina produkter.
Det blir en grön Grönemadsdag

-

Rambo har lovat att ta hand om all återvinning.

Som alltid förläggs målet för Dry Rock Race 2022 till Grönemadsdagen.

# Grönemads Öppna Paddel-mästerskap
Skärgårdsidyllen erbjuder Grönemads öppna paddelmästerskap
www.skargardsidyllen.se/gronemads-opona-paddelmasterskap/

-

en kort sprint tävling med kajak eller sup, httos://

# Dry Rock Race en rolig och spännande utmaning som tar dig igenom vad som kanske är Sveriges vackraste
natur. Med start i Havstenssund springer man 13 km i vår vackra terräng på klippor, stigar och grusvägar, blandat
med tre korta simsträckor längs kusten ner till Grönemad. Swimruneventet arrangeras av några Grönemadseldsjälar
Ni hittar mer information om detta på Facebook under eventet "DRR 2022" och "allt detta är gratis".
# Kulturvandring på Källareholmen
Tidigare har vi bjudit in till s k kulturvandringar i Grönemad. Nu kan du besöka Källareholmen och höra hur och vilka
som förr valde att leva på en ö. Torsdagen den 21 juli kl 17.00 välkomnar Gunnar Olsson och hans grannar till en
rundvandring i den gamla bebyggelsen på Källareholmen. Det blir en tillbakablick kring historien bakom alla byggnader, de som även skildras i boken Vårt Grönemad genom tiderna. Vi bjuder på resa ut till holmen från Kullgrenbryggan från kl 16.00.
# Arsmötet i Samhällsföreningen hoppas vi kunna hålla i Everts Sjöbod tisdagen den 3 augusti kl 09 00.

Vi bjuder på kaffe och kaka och eventuellt intressanta nyheter om planarbetet.
# Sverrning

En söndag i mars samlaCes ranga
"eldsjälar" för att 'sverra" farhagen - det
dialektala namnet för att svecla marken, bränna fjolarsgräset fo'att näring
i marken kan frigöras cch ge bättre
grästillväxt Biologer ocf' Länsstyrelsens
djurvärdsenhet har förorca: ait vi utför
en sädan bränning.

SMATT OCH GOTT

# Brevlåda Med risk att bli tjatig: Se till att den är tom på reklam, när vi ska dela ut Grönemadsbladet. Om du inte
önskar reklam - sätt upp en tydlig skylt: "lngen reklam"!
# Atervinningsstation Fortfarande finns ingen närmare än vid långtidsparkeringen vid Grebbestads södra infart. Vi
arbetar för en närmare placering.

# Hundbajamaja Vi blir så glada, när vi ser att du plockar upp efter din hund. En hundbajs-behållare har kommunen satt upp utanför toaletten vid Kullgrenparkeringen. Använd den!
# Sopställ Kommunen avser även i år att hålla med ett vid Kullgrenbryggan för de som använder stranden. Missbruka inte den med att fylla den med ditt "hemmaskräp"!
# Hjärtstartare Det finns två att tillgå i Grönemad, en i entrön till Everts Sjöbod och en vid entr6n till Grönemadsvägen 47 (där du forst ser havet). Båda är anslutna till Hjärtstartarregistret.
# Sjukvård. Primärvården har två vårdcentraler i Tanumshede, Närhälsan och den privata Kvarterskliniken. Dessutom finns en Närakut på Närhälsan, bemannad vardagar klockan 17 .00 - 23.59 och lör - sön, klockan 10.00 - 23.59.
Det finns även en distriktssköterskemottagning i Grebbestad.
Närhälsan, Tanumshede, 010 441 51 00
Jourcentral. Tanumshede: 070 020 66 50

Kvarterskliniken, Tanumshede: 0525 640 40
Distriktsköterska, Grebbestad: 0525 102 37

# GRÖNEMADS SAMHÄI.ISTöNENING
Vi är en ideell förening som har till uppgift att arbeta för Grönemads bästa, skapa god samhällsanda och ökad
trivsel. Värt verksamhetsområde sträcker sig längs Grönemadsvägen med anslutningsvägar från Gata ner till havet,
men även Källareholmen ingår.

Kontakt
Ordf: Kenth

Ekstrand 0730-350119

Bogärde
0709-565195 Kassör Sofia Klemming
Vice ordf Lena

Sekr: Jörgen Wickström
www.gronemad.se
Hemsidan sköts av Kjell Karlson 0702-607805

0708-611S88

0763-747549

# Bidrag från Sparbanken Tanum
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Det lönarsig att ha bra relation mec

cc- :.3 a :a^ken r,,ilket vi haft ialla år.

TänUm

Föliande övriga föreninoar finns inom omrädet:
G rönemads Samfäl lighetsfören ing som ansvarar
för fårhagen. stränderna pä sidorna av Kullgrensbryggan samt Lambs väg och Kullgrensvägen.
Ordf: Jörgen Wickström 0709-565195
Sekr: KariBryhni
0047-95994156
Kassör: Kenth Ekstrand
0730-350119

Grönemads Bryggförening -e: (, :.:^sbryggan och omraoet pa caoa s l:-

Ordf: Torgny Bogärde
Sekr: Bo Stjernkvist

0708-165178

Kassör: Totte Staxäng
www. kullq ren brvqqa n. se

0739-811646

0739-500665

Grönemads Hamnförening - hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.

Ordf: Lars Olsson
Sekr: Britt Hjelmström

0727-364220

Kassör: Arne Tjernberg

0703-711545

0761 -3381 86

Yttre Kuseröds Vägförening
Ordf: Birgitta Seveborg Farrington 0760-960023

Sekr:

Löpande
Kassör:Gunilla Bengtsdotter 0702-836238

lnre Kuseröds Samfällighetsförening
0703-433436
0729-775336
Kassör: Kristen Sjötveit 0047-91317319

Ordf: Johan Akesson
Sekr. Lars Berggren

Linds Samfällighetsförening

Ordf: Mats Nilsson
Sekr: Erika Andersson

Kassör:SverkerMoberg

0734-461415
0701-716448
0705-390178

Karis Väg- och Vattenförening

Ordf:

Per Steffensen 0703-234957
Stefan Sjödin
0705-934921
Kassör: Mats Hugosson 0704-694024

Sekr.

www.ghf.se

Månekullens Samfällighetsfören ing
0705-553905

Ordf: Anders Arthur
Sekr: Anette Ulmestrand
Kassör: Niclas Lindström

0732-296497

0705-543469

Är ni nyfikna på de lokala företagen hittar ni dessa på
fdljande hemsidor: www.evertssiobod.se
www. skargardsidyl Ien. se

www.facebook.com/yoga.g ronemad

Snart är det dags att hissa vår gröna Grönemadsvimpel nere vid stranden igen.
Nu väntar vi bara på en fin vår och en skön sommar utan hot från pandemier eller krig.
Hoppas du får uppleva det i Grönemad - vår plats på jorden.
Om du uppskattar vad vi gör för Dig och Grönemad, är du
välkommen som medlem i år också. Det kostar så lite!

Vi önskar alla grönemadsbor välkomna

till vår samhällsförening!

bankgir*t

Bli medlem-blankett
. Medlemsavgiften för 2022 är bara 50 kr per enskild person.
. Betala in avgiften via vårt bankgironr: 5308-4208 eller via SWISH
. Vår kassör, Sofia, blir glad om du skriver ditt namn och din mailadress.
. Norska medlemmar kan betala billigast via sin nätbank. Då måsie IBAN och BIC anges.

swtsh'
123 615 71 43

IBAN: SE28 8000 0835 1900 3802 7397
BIC: SWEDSESS
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Grönemads Samhällsförening
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5308-4208
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Bilden tagen juli 2019

