
Verksamhetsberättelse           

  

Grönemads Samhällsförening 2021 – 2022 

# Styrelsen har haft 6 styrelsemöten kombinerat med mail- och telefonkommunikation. 

Den har haft följande sammansättning med revisorer och valberedning 2021- 2022. 

Ordförande 

Kenth Ekstrand   

Ledamöter 

Jörgen Wickström   

Hans Hedström   

Marie Lind    

Astor Erkenstam   

Sophia Klemming   

Lena Bogärde   

Suppleanter 

Eva Bjersne    

Anne Wiström   

Revisorer 

Björn Carlsson   

Stefan Sjödin   

Revisorersättare 

Bengt Landegren   

Valberedning 

Margareta Andersson   

Kjell Karlsson   

Ann-Sofie Jergil   

# Medlemsregister har upprättats med mailadresser för att kunna påminna om inbetalning 

av årsavgiften. Medlemsantalet har varit 205. 

# Grönemadsdagen ställdes åter igen in p.g.a. Pandemin. 

 

 



# Förberedelser för medborgardialog, kring det planförslag som kommunen skall ta fram för 

fårhage, strandområde och industritomterna, gjordes tillsammans med 3 andra föreningar i 

Grönemad innan årsstämman, där framarbetat förslag godkändes. Efter årsstämman har 

arbetet med medborgardialogen fortsatt för att påverka planarbetet i den riktning 

föreningarna önskar. Arbetet har bestått av skrivelser, deltagande i Teams-möten samt 

telefonsamtal.  

# Den 3/8 hade vi årsstämma i Tanums Bygdegård där de nya stadgarna fastställdes. 

Huvudpunkten annars var godkännande av de skrivelser som styrelsen tagit fram 

gemensamt med de 3 andra föreningarna, som inlagor i den kommande medborgardialogen 

om fårhage, strandområde och 2 pågående plantillstånd i området. 

# Traditionsenligt fixade vi en stor fin julgran på Sandbacken. Vid första tändning på 

eftermiddagen före första advent samlades ett trettiotal personer och avnjöt glögg och 

hembakt som Anne Wiström fixat. Ett mycket trevligt sätt att fira den stundande 

adventstiden och detta var nu andra gången vilket måste definieras som en tradition och 

alltså måste fortsätta. 

# I början på december kom ett oväntat erbjudande om sponsring med 20 000:- från 

Sparbanken Tanum. Det visade sig att alla kommunens samhällsföreningar fått samma 

erbjudande och det var bara att fakturera summan så dök den senare upp. Vi har försökt 

tacka Sparbanken genom att ge reklamplats i Grönemadsbladet samt vid Grönemadsdagen 

nu i sommar då en stor uppblåsbar målportal med bankens reklam kunde användas.  

# I början på 2022 författade sekreterare och ordförande ett brev till kommundirektören för 

att skynda på den GC-väg in till Grebbestad som finns i planerna. I bästa fall kommer nu GC-

vägen att påbörjas redan i höst med en första etapp. 

# Vår hemsida har med Kjell Karlssons administration blivit riktigt bra under året och många 

trevliga berättelser om gamla Grönemad, författade av Jörgen Wickström, finns nu upplagda 

tillsammans med nyttig information om vår förenings verksamhet och händelser i 

Grönemad. Visst arbete har här gjorts för att undvika sammanblandning med hemsidan 

gronemad.com.     

# Föreningen har med Jörgen Wickström i spetsen arbetat för bättre markering och skyltning 

av leden till Munkkyrkas grotta och området däromkring. Västkuststiftelsen har nu renoverat 

trappa och spänger samt färdigställt en bra markering av leden, återstår informationsskyltar. 

# Planering för uppförande av en Vadbock, liknande den som fanns på Skärbågeskäret fram 

till början av 1960-talet, pågår. Strandskyddsdispens har vi fått och trämaterial är beställt. 

Återstår tillstånd från Fastighetsverket och Bohusläns Museum. 

# Under året har en grupp med Lena Bogärde, Kikki Hedholm och Eva Bjersne tagit fram en 

ny kollektion av Grönemadskläder med den nya loggan. Nu finns det T-shirts, mössor, kepsar 

och hoddies att köpa där Grönemad presenterar sig. Även de gamla hoddisarna finns att 

köpa. 



# Jörgen Wickström har med sin fina skrivkänsla tillsammans med Kjell Karlson författat 2 

häften som föreningen nu har till försäljning. Det ena handlar om Britty som växte upp hos 

sin mormor här i Grönemad och det andra är en information om Grönemad i form av en 

kulturvandring som vi fysiskt markerat på platser som häftet refererar till. 

# Under året har ett stort arbete lagts ned för att planera Grönemadsdagen 2022. 

# Föreningen har varit remissinstans för namngivning av vägarna på nya bostadsområdet på 

berget mellan Grönemad och Krossekärr. 

# Tjugonde Grönemadsbladet sammanställdes av Jörgen, Kenth, Anne och Torgny och 

delades ut i påskveckan. 

# Verksamhetsåret avslutades med fulltalig publik som lyssnade på Alf Johanssons tal till 

våren med en imponerande våreld, i ett fantastiskt fint väder.   

 

Vid tangentbordet 

 

Kenth Ekstrand 
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