PROTOKOLL

fört vid styrelsem öte i Grönem ads

Sam hällsförening
onsdagen den 5 juli 2017 kl 18.00 i Kenths
trädgård
Närvarande:

Ulla Carlsson (UC), Birgitta Söderholm (BS), Marianne Welander (MW), Anne Törnros
(AT), Annika Rörkvist (AR), Sofia Klemming (SK), Roy Hansson (RH), Kjell Olsson
(KO), Kenth Ekstrand (KE), Peter Törnros (PT), Bengt Vineberg (BV) och Jörgen
Wickström (JW)

§ 1.

Mötet öppnades av ordföranden, UC, och dagordningen godkändes.

§ 2.

UC efterlyste synpunkter på hemsidan från BV. Han ansåg det var styrelsen som
skulle ha synpunkter, och konstaterade att intresset för hemsidan var ringa från
styrelsemedlemmarnas sida, få besök. KE trodde att de unga använder den mer.

§ 3.

Ekonomi. KO rapporterade att betydligt färre har betalt in avgiften i år mot tidigare.
Beror nog på att vi inte delade ut några inbetalningskort tillsammans Grönemadsbladet
i år. Vi bör återgå till gamla rutiner igen! RH ombads att göra en skylt till årets
Grönemadsdag för att på sekretaritet propagera för saken. UC gör en lista för betalning
antingen kontant eller med SWISH. KO meddelade att nu har föreningen fått ett eget
SWISH-nr: 123 615 7143. Banken tar ut en avgift på 1,50 kr för varje transaktion. KO
sätter upp info om medlemsavgift och SWISH-möjligheten på vår anslagstavla. BV gör
sammaledes på hemsidan.

§ 4.

Från föregående protokoll
UC berörde hastigheten på Grönemadsvägen. Polisen har inkommit med sina
synpunkter på hastigheten och möjligheterna att beivra överträdelser. Godkänner ej
Länsstyrelsens förslag till 40 km/h på hela vägsträckan. Snarare differentierade
hastigheter. Vi ska lämna våra synpunkter före 7 augusti till Länsstyrelsen. UC, PT och
JW slår sina kloka huvuden ihop. Refererar då till den tidigare insända filmen som AT
och PT gjort.
JW fick äran att redogöra för vår önskan att med PT:s hjälp rentvaga Altarstenen från
graffitin. Det har vi länge önskat. JW:s försök att komma i kontakt med Länsstyrelsen
för att få tillstånd har äntligen krönts med framgång. Just nu ligger frågan på
Naturavdelningen för att de i sin tur ska fråga Kulturavdelningen. Får vi besked innan
turistsäsongen är över, tro? Intressant var att Naturavdelningen inte hade en aning om
var Altarstenen fanns, om den låg i ett naturskyddsområde eller ej?
Info-skyltarna till Kullgrenvägen och Lambs väg tenderar att fastna i långbänk. KO
fortsätter att leta efter fotot på Lambs hus. Oförtrutet? PT, smart som han är, har nu
vänt sig till det förlag som gav ut vår grönemadsbok, för att efterhöra om de möjligtvis
har bilden kvar i sina servrar.
Hjärtstartaren har nu levererats till UC, som vidarebefordrar den till Everts Sjöbod för
uppsättning. Finns det skyltar bifogat i kartongen, undrar vi? KO fördelar fakturan till
berörda, Everts och hamnföreningen. BV torgför startaren på hemsidan, KO på
anslagstavlan.
Förbudsskyltar för hund och husbilar. JW har talat med Lena Westersund, som
ansvarar för kommunens badstränder. Hon har lovat att komma ut och titta på plats för
att kunna flytta på den hundförbudsskylt som kommunen har satt upp på ”vår” Pplatsstolpe. Den ska till stranden i stället! På kullgrenparkeringen vill vi i stället sätta
upp en förbudsskylt för camping och husbilar. För den skull har införskaffats
husbilsdekal av KE och JW.

Grönemadsdagen vill vi genomföra lördagen den 15 juli kl 11 -16 – utan blåst och
regn! Med hjälp av UC:s excellenta excell-blad checkade hon av alla aktiviteter och
ansvarskännande personer. Värt att notera var:
• BV beställer helsidesannons i Veckovis för ca 3 – 4 000 kr (mot 13’) med hjälp av
Magnus Olssons välvilja.
• Som vanligt pryder RH Hedemyrs affär med en fin skylt om vår tillställning.
• ”Fiskhandlare” UC sätter upp sina lådor med info på fem ställen. Önskar därför av
BV fem inplastade ex av vår reklam.
• RH lurade getingarna och satte oskadd upp banderollen på hönshusväggen.
• RH kollar igenom sitt skyltförråd in för Dagen G.
• Sekretariatet åläggs ny uppgift vid sidan av övriga. Se § 3!
• BV håller oss med sin släpvagn, när vi kör ut de tre tälten, ett från KO, två från BV.
• RH:s förslag till ny placeringen av hans nya scen-arrangemang vållade diskussion.
RH önskade i södra änden av tältraden, övriga ville ha den gamla platsen vid
slänten intill JIBA. Vem vann? Inte RH. BV ville ha utrymme nog för många små
artister på scenen. RH har lösningen.
• KO beställer högtalare + mikrofon. Kollar också om vi kan ha utrustningen kvar till
berättarkvällen den 20:e.
• 17 bord behöver vi ha. UC kollar med GS om folkhögskolans bord.
• BV ”beställde” tre Magnumflaskor till rodden.
• UC gick igenom vilka som ansvarar för sponsorskontakter för lotterivinster. PT drar
här ett tungt lass!
• Lotterivinster samlas hos AR.
• UC samlade lämpliga namn att sköta lotterierna, nämligen Maj-Britt och Åke
Johansson, Annika Rörqvist, Britt Ekstrand, Eva Landegren, Anne-Marie Hansson,
• BS och JW. Baserat på 4 lotterier varav 1 barnlotteri; blir det ännu ett lotteri
tillfrågas Linnéa Svensson och/eller Karin och Kjell Carlsson.
• Prova-på-aktiviteterna sköter GS + dotter Anna + Ia Ekstrand
• Loppis-bidrag lämnas direkt på plats på lördagen.
• SK visade upp fina fiskar på tyg till fiskdammen.
• Bra godis kan fyllas på påsar, dels från hink som BV tillhandahåller, dels inköps på
Happy Price.
• UC har nyligen talat med Lasse Lindberg. Han brinner av iver att komma hit...
• Viktor Klemming känner visst ansvar för beachvolleyn.
• Pink wild roses kommer ej år, men väl nästa kanske.
• UC hoppas ännu på 1 eller 2 bajamajor. När hon får tag på Lena Westersund.
• Vi känner oss trygga med AT och PT som korvmakare. Ev. kan de påräkna stöd av
Jan-Åke Lövgren också.
• PT kontaktar Greby mejeri om ev. grillost till korven.
• Bullbaket är under kontroll.
• UC:s Othilia sviker våfflorna i år, men förhoppningsvis kan vi få hjälp av Källareholmens flickor, Cilla och Marie.
• RH får besked om räkantal till efterfesten av MW inför beställning.

§ 5.

Övrigt
Ny ledamot. Gunnar Olsson har begärt att få stiga av från styrelsen av hälsoskäl, och i
stället föreslagit sin dotter, Marie Lind, som representant för Källareholmen. UC vidtalar
valberedningens Margareta.
ÖP2030 och 1:13. KE gjorde en resumé av händelser hittills. Planen togs nu den 19
juni i kommunfullmäktige. Den gamla planen med tänkt bebyggelse på ”fårhagen” är
därmed avslutad. Vi ”ligger lågt” f.n. Först när planen för Grebbestad omarbetas, kan vi
förhoppningsvis vara med och påverka kring Kuseröd 1:13. Vad vi kan göra nu,
framhöll KE, är att kontakta Folkhälsorådet genom Dan Andersson för att få bidrag till
motionsredskap. Om en hälsorunda kommer till stånd kan vi kanske placera dem i en

avgränsad del av fårhagen. Vi ska genom Nina Jansson samordna med
Trettondagsbalens planer på verksamhet i hälsans tecken. Kommunalrådet Liselott
Fröjd ställer sig positiv till projektet, visste KE.
Vid Berättarkvällen den 20 juli hos BV ska vi sälja grillad korv samt lättöl och vatten,
bestämdes det. Måste annonseras väl så att folk tar med sig pengar – och stolar!
§ 6.

Nästa styrelsemöte blir den tidigare fastställda träffen om Grannsamverkan hos AT
och PT måndagen den 18 september kl 1800. Då ska vi även summera intrycken från
årets Grönemadsdag. Memorera dina intryck till dess!
Innan nämnda möte har vi årsmötet lördagen den 22 juli i Everts sjöbod,
obs tiden - kl 9.

§. 7.

Vi tackade som avslutning KE för gott fika och mycket frisk luft.

Protokollansvariga:
……………………………………
Jörgen Wickström, sekreterare

…………………………….
Ulla Carlsson, ordförande

PS fredag 7 juli e.m.
Vi har just fått besked från Länsstyrelsen, innan de går på semester:
Beslut
Länsstyrelsen godtar från allmän naturvårdsynpunkt
sanering av graffiti på Altarsten vid Munkarne på
fastigheten Kuseröd 1:4 i Tanums kommun.
Så säger en byråkrat ”ja, tack” till att PT tvättar stenen, när vi bara frågar om lov.
Vi fick ett tre sidor långt A4-besked! / JW

