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I år är det tionde året vi arrangerar Grönemadsdagen.
Det firar vi med en jubileumsupplaga av Grönemadsbladet
som vill ge lite kunskap och information om Grönemad från
Grönemads Samhällsförening, sammanställt
av Peter Törnros, Bengt Vineberg och Jörgen Wickström.

HÖSTEN OCH VINTERN I GRÖNEMAD
Vid hummerpremiären den 25 september behövde ingen tveka, gå ut eller inte. Blankt hav mötte alla båtar i gryningen.
Det blev en lugn höst i övrigt med regn och gråväder som hör hösten till. Kom en storm 7 – 8 december med 29 m/s.
Sedan laddade det upp till – precis som julen 2016, när stormen Urd slog till på annandagen med uppmätta 34 m/sek vid
Väderöarna. Men julen 2017 blev det orkanbyar på 38 m/s på annandagen. Lägg därtill hällande regn. Vilken julstämning!
Vart tog vintern vägen?
Snön lyste med sin frånvaro mest hela denna vinter i Grönemad. Lite snöslask av och till i januari. Kom det snö någon gång,
så decimerades den raskt av regn. Men i februari och mars slog Kung Bore till på allvar med mycket sol och kalla nätter. Och
så den envisa, isande ostanvinden, som gjorde att vi fick extremt lågt vatten. Landgångarna i hamnen hade behövt ha
trappsteg! Trots kylan slapp vi isläggning. Någon morgon fanns det nyis, men den kraftiga vinden ”åt” snabbt upp den.
Kölden har samlat mycket fågel vid bäckmynningen i Grönemad. Stora grupper med kanadagäss har funnit en fristad här
morgon och kväll. De har stått längs hela strandlinjen som stora, runda bollar. De har haft sällskap av en del ejder och ett
svanpar med en fjolårsunge.
LITE NYHETER I SAMMANDRAG
Vad gäller bergsområdet mellan Grönemad och Krossekärr, kallat Kuseröd 1:2, 1:3 och Krossekärr S2 har ingenting hänt.
Byggherre är Tanums Bostäder AB (TBAB). Infarten är tänkt att ske från Krossekärrsvägen, men ägarna av nuvarande
tillfartsväg ger inte TBAB tillgång till vägen. Lantmäteriet har gett rätt till att använda den, men beslutet har överklagats hos
Mark- och miljödomstolen. Styrelsen har ännu inte tagit beslut om byggnation, men området har en byggrätt om 11 villatomter
och ett större antal lägenheter. Det närmaste året lär det inte hända så mycket där.
Däremot är det full byggfart på det nya området kring Amiralsvägen och Blåvingevägen. Snart är alla tomter fyllda med en
mångrikedom av hustyper. Problemet är bara – var ska de nya husägarna få båtplats?
Den stora Altarstenen i naturvårdsområdet vid Munkekyrkan (grottan) har ju tyvärr varit bemålad med graffiti sedan några år.
Vår förening har tyckt att en sådan vacker sten på en sådan naturminnesplats ska inte få förstöras av nyare tiders påfund.
Därför tillskrev vi Länsstyrelsens Naturavdelning förra året och påtalade förhållanden. De har ju tidigare ansett att det är alltför
kostsamt att sanera på den platsen. Vår vice ordförande i föreningen, Peter Törnros, har nu erbjudit sig att rengöra stenen
med miljövänliga lösningsmedel. Med det förslaget fick vi faktiskt klartecken från Länsstyrelsen i form av tre A4-sidor med bl.a.
texten ”Det ses som positivt att graffitin saneras eftersom platsen är ett välbesökt ställe av allmänheten samt att naturmiljön
är värd att bevara och värna om.” Peter har gripit sig verket an men funnit att färgerna har bitit sig in djupt granitens porer.
Men han förtröttas ej. Nya borstar kommer att bearbeta i vår!
Länsstyrelsen har föreslagit en enhetlig fartgräns på 40 km/h på Grönemadsvägen, väg 1011, i stället för som nu
differentierad 30 km/h och 50 km/h. Samhällsföreningen har yttrat sig över remissen och anfört att vägen betjänar sammanlagt
450 fastigheter samt sommartid över 200 båtplatser och många turister. Det finns flera farliga in- och utfarter, farliga kurvor
och skymmande häckar. Föreningen har gjort en film och ett bildspel som visar de olika faromoment som finns, när motionärer,
barnvagnar och cyklister färdas där. Polismyndigheten har även påtalat olämpligheten att ha en enhetlig fartgräns. Vi har likhet
med polisen föreslagit 30 km/h förbi Ängens förskola, därefter 40 km/h fram till Amiralsvägen, och sedan som nu 30 km/h ut till
havet. Yttrandet lämnades in den 31 juli 2017. Inget har hörts sedan dess.
Samhällsföreningen satsar vidare på Grannsamverkan. Vi har träffat vår kommunpolis, Sara Olsson, för att få mer info om
ett bra och fungerande upplägg i vårt område. För att öka tryggheten i Grönemad ska Grannsamverkan göra brottslig
verksamhet mindre attraktivt genom ökad uppmärksamhet från de boende. Därför planerar vi att dela upp sträckan längs
Grönemadsvägen i 7–8 delområden och utse en kontaktperson i varje område som ska vara länken mellan de olika områdena.
I en app ska alla kunna notera observationer som verkar misstänkta för att alla skall kunna ta del av informationen. En
inbjudan från föreningen kommer om var ni kan ladda ner appen. Men först ska alla i Grönemad ingående föreningar träffas för
att diskutera genomförandet. Grönemads Hamnförening kommer att starta Båtsamverkan med samma intentioner.
Informationstavlor kommer att sättas upp på två vägar, Lambs Väg och Kullgrenvägen, i Grönemad. De vill ge en bakgrund
till varför vägarna har fått just de namnen. Finns det några andra vägar som skulle kunna få sådana förklarande skyltar så
kontakta Jörgen Wickström 0709-565195.
Fåren kommer till sin hage i Grönemad i maj. Maria Ivarsson på Hoghem Gård & Stall lånar ut en flock får med lamm från
Västergården 1 vid Vitlycke, så att de kan glädja alla barn och vuxna även i år.
En hjärtstartare är inköpt av Grönemads Samhällsförening, Grönemads Hamnförening och Everts Sjöbod. Denna ska
placeras vid entrén till Everts Sjöbod. Kurser kommer att hållas i hanteringen av den.

AKTIVITETER UNDER ÅRET
Under advent och julhelger hade vi en ovanligt stor och grann gran på Sandbacken, en sann prydnad för vårt Grönemad.
Den lyste så fint med sina ledlampor, allt bekostat av Samhällsföreningen. Som vanligt tänder vi en stor PÅSKBRASA på
påskaftonen den 31 mars kl 20 och ett grant fyrverkeri därtill, bekostat av
Grönemads Samfällighetsförening. Det har föreslagits att ett förbud mot raketer ska införas på allmän plats i Tanum, men är
ännu ej antaget. Du är välkommen att bygga på brasan med ditt ris. Men följ anvisningarna!
Nästa eld tänder vi på valborgsmässoafton den 30 april, nu kl. 21 och hälsar våren med tal av Grönemads
Samhällsförenings ordförande, Ulla Carlsson, som har varit i Spanien och förberett sig. Kanske blir det ”eldigt” tal? Vi
sjunger sedan in våren i den välkända Grönemadskören med hjälp av textblad och dragspelstoner.
Årets strandstädning sker som vanligt lördagen den 12 maj, efter Kr. Himmelsfärdsdag. Då vill vi se att alla hjälps åt och
städar av stränderna kl 10. Grönemads Samfällighetsförening håller med container, säckar och grillkorv samt dricka – och du
med kratta, grep samt skottkärra. Det blir ”dugnad” för alla nationer! Då ska alla träffas igen efter en lång vinter – och trivas! Vi
ses vid Kullgrenbryggan!
BJK förlägger fyra av sina seglingar till Grönemad på onsdagarna den 20 och 27 juni samt 11 juli och 1 augusti med start vid
hamnen kl 18. Alla är välkomna att deltaga eller vara munter åskådare. Meddela Bengt Vineberg 0703-110890 om du vill delta.
Midsommarafton i Grönemad firar du som alla andra kring midsommarstången på Sandbacken den 22 juni kl 15. Dans och
lekar till dragspelstoner som sig bör. Stången kläs kl 10 med blommor och blader av många villiga händer. Grönemads
Bryggförening, som arrangerar, uppskattar om du bidrar med vinster till de omåttligt populära lotterierna.
Du kan glädja Bengt Vineberg genom att ringa 0703-110890.
Poängpromenad blir det även i år söndagen den 1 juli. Starten är mellan kl 10 och kl 12 på Sandbacken. Bibbi och Bengt
utlovar som vanligt kluriga frågor och fina priser.
Årsmötet i Samhällsföreningen hålls i Everts Sjöbod måndagen den 16 juli kl 09. Vi bjuder på kaffe.
Folkfesten - GRÖNEMADSDAGEN blir lördagen den 21 juli mellan kl 11 och kl 16. I år är det tionde gången vi ordnar den
populära Grönemadsdagen, m.a.o. tioårsjubileum. Värt att celebrera!
Vi firar dagen kl 12 med en våt batalj mellan Tanums kommunalråd, Liselotte Fröjd, och Tanums oppositionsråd,
Louise Thunström. De utmanar varandra i en tuff kamp i varsin kajak från Kayak & Outdoor i Grönemad. En
spännande valupptakt är att vänta!
Som vanligt väntar en mängd aktiviteter för både ung och gammal nere vid stranden: poängpromenad, löptävlingar, kapprodd,
särskilt roas de små av krabb-racena, fiskdamm och vårt pyssel, de lite äldre unga av beachvolleyturnering och mycket mer.
Som vanligt blir det lotterier (skänk gärna vinster, kontakta Annika Rörkvist 0706-078790) och loppis (lämna in bidrag till Ulla
Carlsson, tel 0739-050838).
Servering av grillad korv med dricka, våfflor och kaffe med hembakt bröd. Underhållning av Andreas Rörkvist med sin gitarr på
området under dagen och från scenen. Som vanligt är det talangunderhållning kl 15, där du som vill uppträda, kan anmäla dig
under dagen till vår eminente konferencier, Lasse Lindberg. Han roar oss hela dagen med sång och spel.
Givetvis kan du köpa boken ”Vårt Grönemad genom tiderna”, vår egen Grönemadsvimpel, olika Grönemadsartiklar såsom
luvtröjor och mössor denna dag vid info-disken.
I år satsar vi på lokalproducerat i form av ett litet marknadstorg. Vi räknar med deltagande från Greby Mejeri, räkor från
trålaren Ferder i Krossekärr m.fl. Dessutom visar Solhems krukmakeri samt flera konstnärer upp sina produkter.
Grönemadsföretaget Catxalot kommer att prata om och visa olika sorters tång samt sälja tång-guider och produkter.
Nytt för i år är också att Kayak & Outdoor medverkar på sandstranden intill tälten med prova-på-paddling av både kajak och
SUP (Stand-Up-Paddle).
Måtte vi få bra väder! Kolla våra anslag om program med aktuella tider och platser samt på www.gronemad.se.
En kväll ni inte får missa är torsdagen den 26 juli, då vi åter igen bjuder in till en Berättarkväll kl 19 på Vinebergs altan på
Frans väg 2. Då kommer Gun Jarnedal från Brastad och berättar fler skrönor och sägner från bohuskusten på sitt livfulla sätt.
Vi sitter under tälttaket och fascineras av gamla tider. En helkväll! Tag med egen stol! Vi kommer att sälja grillad korv med
bröd och dricka.
Söndagen den 29 juli kl 10 - 12 startar vi ånyo för tredje året i rad succén för dig som har båt, en ”Sjö-poängpromenad”.
Från småbåtshamnen tar vår hamnkapten, Bengt Vineberg, oss runt i vår vackra skärgård. Priser utlovas. Vid otjänligt
sjöväder, kör vi söndagen efter, den 5 augusti.

Grönemads Samhällsförening
Vi är en ideell förening som har till uppgift attarbeta för Grönemads bästa, skapa god samhällsanda
och ökad trivsel. Vårt verksamhetsområde sträcker sig längs Grönemadsvägen från Gata ner till havet,
men även Källareholmen ingår.
Kontakt 			Telefon
Ordf: Ulla Carlsson 		
0739-050838
Sekr: Jörgen Wickström
0709-565195
Kassör: Kjell Olsson
0707-397531
www.gronemad.se – med en välkomnande hemsida!

Följande övriga föreningar finns inom området:

Grönemads Samfällighetsförening som
ansvarar för fårhagen, stränderna på
sidorna av Kullgrensbryggan samt
Lambs Väg och Kullgrensvägen.
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Jörgen Wickström
0709-565195
Sekr:
Kari Bryhni
0047-95994156
Kassör: Kenth Ekstrand
0730-350119
Grönemads Hamnförening – hamnen med
pontonbryggor och tillhörande sjöbodar.
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Kenth Ekstrand		
0730-350119
Sekr:
Tommy Westerberg
0707-298045
Kassör: Staffan Wickström
0708-400772
www.ghf.se
Yttre Kuseröds Vägförening
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Ulla Carlsson
0739-050838
Sekr:
Martin Asztely
0738-090504
Kassör: Ulrika Englund
0706-552473
Karis Väg- och Vattenförening
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Kjell Olsson		
0707-397531

Grönemads Bryggförening med Kullgrensbryggan och områdena på båda sidor.
Kontakt 			Telefon
Ordf: Bengt Vineberg 		
0703-110890
Sekr
Bo Stjernqvist
0739-500665
Kassör: Stein Jergill
0739-811646
Månekullens Väg- och vattenförening
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Ann-Christine Rahm
0708-244210
Sekr:
Anette Ulmestrand
0732-296497
Kassör: Niclas Lindström		
0705-543469
Inre Kuseröds Samfällighetsförening
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Johan Åkesson
0703-433436
Sekr:
Lars Berggren
0729-775336
Kassör: Andreas Hadzikostas
0703-503876
Linds Samfällighetsförening
Kontakt 			Telefon
Ordf:
Mats Nilsson
0734-461415
Sekr:
Anna Rönnborg
0704-335272
Kassör: Theresa Eldsjö
0739-848564

Everts Sjöbod med sina två genuina träbåtar, Tuffa och Tena, kör som vanligt båt- och fisketurer. Tena har i år utrustsas med
elmotor och fått en nybyggd styrhytt. Boendet är öppet som tidigare. Serveringen öppen för förbokade grupper.
Lär dig simma och paddla med Ingela & Marcus Holgersson på Skärgårdsidyllen i Grönemad. Liksom tidigare somrar håller
de simskola i havet med våtdräkt två veckor mitt i högsommaren. Mer info kommer fortlöpande på www.kustsimmarna.se och
facebook/kustsimmarna. De ordnar även guidade paddlingsturer och yoga året runt. Se www.skargardsidyllen.se och
facebook/skargardsidyllen.Till sommaren blir det yoga vid Kullgrens brygga vid väder.
Om du uppskattar vad vi gör för Dig och Grönemad, är du välkommen som medlem i år också. Alla våra aktiviteter är
kostnadsfria. Din medlemsavgift för 2018 på bara 50 kr per enskild person bekostar de utgifter vi har för aktiviteter,
lokalhyror och de insatser vi gör i Grönemad. Betala in avgiften via vårt bankgironr: 5308-4208 eller SWISH. Glöm
inte att skriva namn i meddelandet.
Norska medlemmar betalar utan avgift till vårt bankgiro vid besök på Tanums Sparbanks kontor i Tanumshede.

Swish-nr: 123 615 7143

eller använd gärna QR-koden i din Swish-app.
QR-koden till vänster gäller för medlemskap för en person.
QR-koden till höger gäller för medlemskap för två personer.

Grönemads Samhällsförening

5308-4208

