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Fjällbacka Samhällsförening  

Årsmötesprotokoll 2014-12-02 
Stora Hotellet närv ca 80 st 

 

• Alla hälsades hjärtligt välkomna av vice ordf. Karin Darpö 
• Samhällsföreningen har fått en gåva av en delårsboende konstnär 

Charlotte Olsson. Det är härlig färgglad tavla som går under 
arbetsnamnet märkesfisken. Hon fanns själv på plats och överlämnade 
tavlan. Styrelsen är oerhört tacksamma. Vi har inte ännu bestämt var 
tavlan skall hänga. 

• Mötet öppnades och av Karin Darpö 
• Ordförande på mötet valdes Karin Darpö 
• Till sekreterare valdes Carina Bjurström 
• Kallelsen godkändes 
• Till justerare valde John Johansson, Hans Schub 
• Föregående protokoll lades till handlingarna  
• Verksamhetsberättelsen lästes 
• Revisionsberättelsen lästes och godkändes 
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen svaret var ja 
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• VAL TILL STYRELSE 
• Val av ordförande 1 år: Omval Rosita Jansson 
• Val av 3 ordinarie styrelseledamot på 2 år : Omval av Anita Nykvist, 

Anders Lindberg, Ingemar Granqvist 
• Val av 2 suppleanter på 1 år: Valdes Gunilla Lundberg, Anders Bräck 
• Val av revisorer: Omval John Johansson, Lena Ekström  
• Val av revisorsuppleanter 1år: Omval Anna Falkenberg 
• Därefter presenterade sig de politiker och tjänstemän från kommunen 

som var på plats. Liselott Broberg ordf. kommunstyrelsen, Jan Andersson 
tekniska, Oskar Josefssonmiljö och byggnadsnämnden, Hans Schub ordf. 
miljö och byggnadsnämnden, Bernt Hansson ledamot 
kommunfullmäktige. Tjänstemännen Ann-Sofi Karlsson tekniska, Robert 
Lundell förvaltningschef. 

• Frågor som ställdes till politiker och tjänstemännen var: Hur ser arbetet 
och planerna ut för att kunna försörja Fjällbacka med vatten och avlopp i 
framtiden? Reningsverket skall flytta ca 2017 man kommer att bygga ett 
pumpstation i Fjällbacka, renovering skall ske av avlopp och 
vattenledningar men allt hänger på pengar hur snabbt detta kan ske. 
Dessutom har det betydelse hur man hanterar området runt Kajen. 
Frågan vad händer med hamngatans skick och vad händer med torget? 
Vägarna är vägverkets ansvar torget fortsätter kommunen att utreda 
tryckbank trotts att samhällsborna har sagt nej till detta alternativ. 
Tryckbanks alternativet väljs pga ekonomin det är billigare. Allt är inte 
spikat ännu vi har ändring av politiker i kommunstyrelse. 
Samhällsföreningen bl.a. uttryckte sitt stora missnöje till de politiker som 
fanns på plats. 

• Karin presenterade alla aktiviteter som sker under ett år i samhället med 
hjälp av ideellt engagerade personer, näringsidkare, föreningar det var 
en hel del. Vi kan vara stolta. 

• Anders Nilsson ordf. Väldens vackraste Skärgård berättade vad man 
hittills hade åstadkommit ute på våra öar. Visade bl.a. vilken skillnad som 
allt arbete hade gjort och hur mycket skräp som hade samlats in. Han 

mailto:rositajansson@telia.com


3 
 

FJÄLLBACKA SAMHÄLLSFÖRENING   
c/o Rosita Jansson 
Föreningsgatan 29 telefon: 0525  - 321 65  
450 71 FJÄLLBACKA                                   epost: rositajansson@telia.com                      Bg 410 24 290 
 

tackade för allt intresse och engagemang och hälsade alla välkomna till 
sommarens aktivitet. 

•  Johan Ulriksson arbetar med att få fiber till Fjällbacka samhälle. Det har 
varit svårt att få tag på en intresserad entreprenör för projektet. Han tror 
sig nu ha fått napp på företaget Bynet mer information kommer.  

• Eva-lotta Eriksson från Samhällsföreningen sitter med i badplatsgruppen 
hon redogör hur arbetet framskrider och vad man hittills har gjort. Inför 
sommaren 2014 kom mer sand till Badberget och nya bryggor.  
Badholmen ny ute dusch, nytt hopptorn, brygg bit som täckte de farliga 
bergbitar som fanns under vattnet. Detta kunde bla genomföras med 
hjälp från Åke och Nancy Bergqvist utdelningstiftelse. Gruppen har möte 
med kommunen 15 jan och därefter kommer de kalla till möte och visa 
sin vision för badholmen för alla intresserade. 

• Trafikgruppen arbetar för bättre skyltning i samhället och att all tung 
trafik stängs av till centrum.  

• Bogruppen med Anders Lindberg forsätter arbeta för mer byggande  
• Karin informerade att Samhällsföreningen ordnade inför säsongen 2014 

att P-skivor kom till stånd och intäkterna gick till Samhällsföreningen 
vilket blev 50,000kr. Vi kommer att återinvestera pengarna i 
samhällsprojekt. Nu har vi precis beslutat skänka pengar till SSN för inköp 
av en ny segelbåt. Vi har även fått en gåva till samhället en 
tändkulemotor därför har vi köpt en container att placera motorn i 
3,500kr.  

• Ansvarig för Turistinformationen Åsa Gunning. Tackar för ett mycket gott 
samarbete med alla ortsbor, näringsidkare och föreningar under gångna 
säsongen. Hon berättar att sommaren 2015 sattsar man på Ingrid 
Bergman med ett 100 års jubileum . Alla som har en berättelse, ett kort 
eller dylikt får gärna kontakta turistinformationen. Önskemål från 
turistinformationen inför kommande säsong att allt grus sopas undan 
tidigare och inte så sent som i somras midsommarveckan. 
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INSAMLINGSSTIFTELSEN 

• Årsredovisningen och revisionsrapporten lästes av Göran Björving 
• Olga och Karl-Axels fond har under året delat ut pengar 40,000 kr till 

inköp av läsplattor till service och en studiecirkel. Sedan har 44.000kr  
gått till öl och vin och extra bemanning på helger vid olika samkväm. På 
kontot finns nu 1,725 milj 

• Insamlingsstiftelsen har 3,078 milj 
• Alla styrelseledamöter ställer upp för omval.  
• Omval av styrelseledamöter: Juergen Wickart, Göran Björving, Monika 

Tollborn, Kalle Karlman, Tomas Jonsson.  
• Suppleanter är Anna-Lena Schub, Edda Bjarnadottir  
• Revisor Jan Åke Nicklasson 
• Val av valberedning. Valdes Samhällsföreningen  

Mötet avslutades och vi tackar för bra uppslutning och visat intresse. 

 

 

 

Sekr Carina Bjurström   ……………………… 

Ordf Rosita Jansson………………………………  

 

Justerare …………………………………………. 

Justerare………………………………………………                   
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