Fjällbackas Gemensamma Föreningsmöte 2012-10-01
Närv: Rosita J, Carina Bj, Ingemar G, Peter K från Samhällsföreningen, Anders
Toevi Hembygdsarkivet WM makrillmete, K-G Bjerkander, Ulla-Lena Bogesjö
Köpmannaklubben, Åke Hugosson, ??? Spf, ???+ ??? ILSE lotsbåten, Annika
Torevi Kville HBF, Rebecka T FFF Bryggdansföreningen, Sjöräddningen Marie D,
+???
• Rosita redovisar i stora drag vad som har hänt angående Torget. Alla
församlade var eniga om att ett delat samhälle ärinte aktuellt .
• Rosita läser upp brevet som har skickats till kommunen hon skickar även
kopior på de brev som inkommit från ca 200 personer. Många goda
förslag finns bland dessa.
• De olika föreningarna redogör för vad som är på gång och vilka
aktiviteter de har haft under året.
• FFF har haft många välbesökta aktiviteter under året och har nu precis
haft en filmkväll på lilla Berit. Fortsatt blir det glögg afton. De sponsrar
Broschyrer försöker få in pengar till ny kikare till Vetteberget . Bekostar
Flaggor, Skyltar till samhället driver även frågan om bättre badplats och
toaletter för turister detta var bara ett axplock. Köpmannaklubben har
arbetat med lekplatsen vid torget som nu är klar även en granit port till
Kungsklyftan som ännu inte satts upp pga rasrisken. Handeln startade
trögt i början av sommaren men kom igång mot slutet. Ett orosmoln är
att det finns för få parkeringar. K-G planerar ev en utökning vid sin
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fastighet. Hembygdsarkivet har fått pengar från Bergqvist fonten till
servrar på vilka man skall bevara det stora bildarkivet som finns. De har
även fått pengar till 2 datorer och skrivare för att användas till
släktforskning. KHF har gått ut till alla kommunen skolklasser att de
hjälper till att finansiera deras besök på bla Nestorsgården. Har anordnat
Sillens Dag. De arbetar vidare på ev nybyggnation (Folkets Hus). Camilla
Läckberg har spelat in ett Tv program på gården i sommar. Ilse har 100st
medlemmar dessa får segla med båten så mycket de vill . Medlemsavgift
100 kr. Sjöräddningen har fått en värmesök kamera som kommer att
visas för allmänheten 20 okt . Brandkåren har skänkt en hjärtstartare till
samhället. Ingemar G berättar hur de har gått vidare med Fjällbacka
kräftor som säljs levande till kunder så som restauranger i Sverige och
Europa. Ny bassäng på 18 kubik har installerats där de nu har visning för
hotellet och bryggans gäster. De arbetar tillsammans med
kräftakademin. Tanum turist kommer att erbjuda alla medlemmar en
bokhylla att ställa i butiken med broschyrer och turistinformation.
Frågor som vi bör arbeta vidare med är Ordentliga Rena Snygga Allmänna
Toaletter, Fler parkeringsplatser, Fler tilläggsplats för öbornas båtar,
Bättre skyltning på bryggan som skall vara synlig från havet , Upprustning
av badplatserna, Mer soptunnor centralt.
Vi beslöt att skriva ett gemensamt brev till kommunen om en rivning av
Badis. Den används nu som lekplats vilket är en stor fara.
Ny bensinstation ?Rosita tar kontakt med intressent.
Kommunen miljöpris har Annika nominerat projektet Världens vackraste
skärgård.
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