Verksamhetsberättelse för
GRÖNEMADS SAMHÄLLSFÖRENING
1 juni 2016 – 31 maj 2017
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda möten.
Föreningen har under året haft följande sammansättning
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Samhällsföreningens verksamhetsår är 1 juni – 31 maj och
sommarsäsongen 2016 inleddes med
Midsommarfirandet den 24 juni på Sandbacken. Bryggföreningen står för arrangemanget och
samhällsföreningen säljer Grönemadsartiklar.
Barnvagnsvänlig Poängpromenad genomfördes den 3 juni med start på Sandbacken. Bibbi och
Bengt Vineberg hade som vanligt sammanställt kluriga frågor och hade fina priser.
Årsmötet den 11 juli hölls traditionsenligt i Everts sjöbod. Gun-Britt Sandin avtackades för många år i
samhällsföreningen. Hon lovar att fortsätta arrangera
aktiviteter för barnen på Grönemadsdagen.
Inga motioner var inlämnade. Stämman avslutades med kaffe och småprat.
Föreningens stora arrangemang Grönemadsdagen den 16 juli höll på att blåsa bort!
Tältställningarna och all rekvisita för fortsatt Grönemadsdag bars till norra sidan av Jiba-huset. Mindre
plats för lotterier, loppis mm, men besökarna var många och mycket nöjda!
Lär känna ditt Grönemad – Nere på Saán och Där framme väckte ingen större upptäckarlust hos
grönemadsborna. Bara ”de vanlig” ställde upp.
Bengt Vinebergs Sjöpromenad den 24 juli blev en stor framgång i strålande väder med ca 50
personer i 20 båtar.
Berättarkväll om gamla tider den 27 juli med besök av kommunalrådet Liselotte Fröjd blev återigen
en succé. Ca 50 personer fyllde Vinebergs altan, minnen från förr fascinerar.
I fårhagen hade vi 3 baggar från Sven Olofsson, Nästegård.
Ljusstöpningen hos Gun-Britt är höstens trevliga arrangemang i Grönemad!

Julgranen, lite större i år, lyste som vanligt i decembermörkret.
Grönemadsbladet 2017 delades ut till alla hushåll i området v15, påskveckan.
Påskelden och valborgsmässoelden tändes av Kjell Olsson och Kenth Ekstrand. Påskaftonen
avslutades av Grönemads samfällighetsförening med ett fantastiskt fyrverkeri och Peter Törnros höll
valborgsmässotalet. Som traditionen erbjuder hälsades våren välkommen av Grönemadskören till
Bibbi Vinebergs och Annika Rörqvists dragspelsackompanjemang.
Vårt ansikte utåt, hemsidan är nu färdig, www.gronemad.se.
Kontakta vår webbmaster Bengt Vineberg, som önskar stort engagement från grönemadsborna för att
hemsidan skall bli intressant.
Vår energiske sekreterare har under verksamhetsåret varit i kontakt med Länsstyrelsen för att få
tillstånd att sanera Altarstenen. Länsstyrelsen hade ingen kunskap om var stenen står, så karta
sändes till Lst. 7 juli gav det resultat,
JW fick på tre A4-sidor Ja till sanering, som skall utföras av PT, Vasco.
Grönemadsvägens hastighet är en fråga som styrelsen också arbetar med Länsstyrelsen om.
Grönemad är inte längre tätort och Lst vill höja hastigheten till 40km/tm. Före 7 augusti skall vi
inkomma med våra synpunkter igen och även referera till den insända filmen. Peter och Anne Törnros
har åkt längs Grönemadsvägen med filmkamera (mobilen) under en trafikintensiv helg.
Styrelsen arbetar med Bohusläns museum för att kunna uppföra vadbockar och garnräcken på
Skärebågsskären. Bohusläns museum efterlyser gamla foton för att få klarhet i hur det tidigare såg
ut.
Styrelsen har under året aktivt följt kommunens arbete med ny översiktsplan, ÖP2030. Planen antogs
den 19 juni av KF och för Grönemads del betyder det att tänkt bebyggelse på ”fårhagens” östra del är
avslutad (borttagen).
Hjärtstartare är inköpt, kostnaden delas av Grönemads samhällsförening, Grönemads
hamnförening och Everts sjöbod med 1/3 var. Hjärtstartaren hängs upp i Everts sjöbod.
Föreningen har skaffat Swish – 123 615 7143.
Medlemsantalet 2016/2017=235, 2015/2016=236, 2014/2015= 251, 2013/2014= 241, 2012/2013
=233, 2011/2012 =194, 2010/2011 =237, 2009/2010 = 227, 2008/2009 = 188).
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