
 

 

 

Vårmöte  

 Fjällbacka Samhällsförening 

På Fjällbacka Golfklubb 
 2013-05-21 

Närv: /78 st 

 

• Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson och alla hälsades 
välkomna 

• Ordförande att leda mötet blev Rosita Jansson 
• Till sekreterare valdes Carina Bjurström 
• Johan Järund ordf i Fjällbacka Golfklubb hälsade alla välkomna till 

Golfkrogen och klubbhuset. Klubben har 1100 medlemmar och 8000 
greenfee-gäster per år. Klubben grundades av Harry Järund och 
expandera efter hand efter försäljning av tomter runt anläggningen. 
Klubben har ny krögare för i år och man har gjort en uppfräschning av 
interiören. Alla är välkomna ut och äta lunch. 

• Val av justerare och rösträknare: valdes Lars Engberg, John Johansson. 
• Kallelsen och dagordning godkändes 



• Föregående protokoll. Merparten hade läst protokollet på nätet inga 
frågor fanns. 

• Till valberedning: omval Hans Schub, Annelie Thorstensson. 
• Information om båtstölder av polis Thomas Andersson och vad vi kan 

göra för att förhindra att vi drabbas.    

Båtmotorstölder är vanliga även i vårt område. Det finns lokala som 
stjäl men flest stölder sker av ligor som kommer från andra länder. 
Polisen arbetar med flera sociala medier tex facebook och twitter. 
Där finns sidor som man kan ansluta sig till på vilka man kan lämna 
iakttagelser. Det går även att kontakta polisen på 112 om man har 
sett något allvarligt. Förra året anmäldes 24st båtstölder i Fjällbacka 
och stöld ur båt 60 st i Tanums Kommun 147 st.  Det sker en stöld av 
båtmotorer var 4 timma i Sverige. Har tjuven varit där en gång så 
kommer han oftast igen. Det är ligor som först rekognoserar om vad 
som finns, tar kort, åker runt och därefter kommer ytterligare 
personer och gör stölden. Vi kan förhindra stölder genom 
båtsamverkan, sätta lås på motorerna, förankra båten ordentligt i 
bryggan och stöldmärka motorn osv. För mer information sök på 
nätet.  

• Information från våra arbetsgrupper:  

Anders Lindberg och Peter Klarqvist har varit på kommunen och 
pratat bostäder och fortsätter arbeta med denna fråga. 

Trafikgruppen vill ändra enkelriktningen på Allegatan till att gå andra 
hållet + ev stänga biltrafik till torget beslut kommer. 

Tapp? Anders Torevi och Anders Bräck har undersökt möjligheterna 
och haft möte med kommunen. Det ser inte ut att kunna bli inom 2 
år pga det kräver ändring i detaljplan. Där den gamla tappen låg får 
ingen ny startas.  

Rebecka presenterade ett projekt hon har drivit tillsammans med 
kommunen och ett it företag . De har tillsammans tagit fram en app 
för barn där man kan gå skattjakt i samhället denna skall invigas på 
Silledan. 



Eva-Lotta har lämnat ett förslag till kommunen om en upprustning av 
badholmen Anders T hjälper till med ritningarna  

Tomas Jonsson berättar vad som händer vid service på Silledan. 
Bakluckeloppis, Dansport, Fjällbackaguider, Lasse Lundberg föreläser.  

Stora Hotellet Bryggan kommer att ha öppet året runt 

Nya Fjällbackaguider har utbildats under vintern vilket är positivt för 
samhället. 

• Martin Kvarnbäck och Camilla Mole Björk från Kommunen informerar 
hur långt Fjällbackas planarbeta har kommit. 

Torget: Står stilla pga geoteknisk undersökning 

Slänten. Nu äger kommunen marken och planerar 20 tomter a700 
kvm byggnad 160 kvm. Ut för samråd snart 

Kajen: Planarbetet har satt fart pga flytt av reningsverket 2016. 
Gamla förslaget ligger som grund 

Verksamhetsområdet: Mot Skistad på båda sidor arbetas på men har 
ytterligare 2 år kvar 

Coop Konsum: Infartsparkering har ca 2 år kvar i arbete  

Vetteberget 3: En arkitektstudent har gjort ett examensarbete runt 
byggnation på berg denna skall presenteras snart för kommunen  

Mörhult. Geotekniska undersökningar 

Flig: Fortsätter och är i programskedet 

Brandstationsområdet: Fortsatt arbete skall ut på programsamråd 
snart. 

• Torget Geotekniska undersökningen: Lars Löfberg och Bengt Hansson 
kartlägger nu var det finns hälleberg i ett område från Kajen till 
telegrafen. Detta skall vara klart 15 juni och ligger till grund för fortsatta 
beslut vad som skall göras på Torget. 



• Folkets Hus: Det var slut på leaderprojektet 31/12 vilket har mynnat ut i 
en affärsplan som lämnats till tekniska nämnden och vidare till mark och 
plan. Det är där det ligger för tillfället 

• Badis: Johan Järund berättar om den oro som han känner för det 
fallfärdiga Badis. Hans största fasa är brand och att någon skadar sig. 
Byggnaden har drabbats av många inbrott och har periodvis blivit ett 
tillhåll för ungdomar. Alla som har brutit sig in är inte varsamma med eld 
droger osv. Nu kommer Johan att driva Badisområdet i en egen 
detaljplan ej tillsammans med kajen. Deras plan för området är 
bostadsrätter med affärsverksamhet i botten + parkering. 

• Mötet avslutades kl 2130. 

 

Sekr Carina Bjurström………………………………………. 

   

Justerare……………………………………………………. 

 

Justerare…………………………………………………….. 


