
 

 
 
Fjällbacka Samhällsförening 
Vårmöte 6 maj 2010 Fjällbacka service 
 
Närv: 60 st 
 

 Mötet öppnades av ordförande 
 Val av ordförande att leda mötet valdes Rosita Jansson 
 Val av sekreterare till mötet valdes Carina Bjurström 
 Val av justeringsmän valdes Rebecka Trehammar, Henrik Ahlsen 
 Kallelse och dagordning godkändes 
 Val av valberedning för Samhällsförening återvaldes Ingemar Granqvist, 

Annelie Torstensson 
 Rosita Jansson redogör för de projekt som Samhällsföreningen har arbetat 

med under våren, vilket är näringslivsfrågor, Gästhamn, Kajen och  
trafikgruppen. 

 Lasse Lundberg informerar att FFF har förnyat Fjällbackas samhälls 
flaggor.  Nu finns även flaggorna att köpa för näringsidkare som har 
anknytning till besöksnäringen. Flaggorna kostar 250kr/st intresserade hör 
av sig till Lasse som även planerar att i samband med  flaggorna utdelning  
hålla en föreläsning om Fjällbacka som blir på Cafe Bryggan. 

 Rosita framför till politikerna Fjällbackas problem Kajen, Håkebacken, 
Kyrkskolan, som har diskuterats de senaste 10 året utan någon lösning. 
Något måste hända nu. 

  Informerar från kommunen av Clas- Åke Sörqvist:  
Budgeten gick +16 milj 2009 men prognosen för 2011 ser ut att bli sämre. 
Arbetslösheten är 5% men för ungdomar tyvärr 10% där behövs åtgärder. 
Reningsverket är överklagat, Sportshopens utbyggnad överklagad. 
 Det har precis återinvigts ett nytt våningsplan på Fjällbacka service, ny E6 
bit invigts 12/6. Ny industrimark i Fjällbacka är på gång man är mitt i arbetet. 
Man håller på med första steget att sälja Brisen för 5,2 milj sedan startar 
detaljplan arbetet. TBAB har allt uthyrt i Fjällbacka man har plan att efter 
bygget Härlid i Grebbestad starta  med  byggnation av Håkebacken. 



 
Kyrkskolan ingen tidsangivelse ännu för byggnation. Tomtmarken vid 
fotbollsplanen äger Havfstens Fastighetsförvaltning där har man utfört 
geologiska undersökningar som har medfört färre tomter därför ligger 
Havfstens lågt i nuläget.  
Telegrafen säljs inte i nuläget. Bergsäkring av Kungsklyftan sker snart, även 
vid Storm. Det har utförts geologiska undersökningar från torget mot 
brandparken som visar att det krävs ett stort förstärkningsarbete kostnad ca 
50-80 milj. Har man tur kan man få bidrag från staten.  
 
 Presentation av Fjällbackas politiker inför valet 2010 .  
Vilka frågor har ni drivit för Fjällbacka under gångna mandat perioden? 
Och vad vill ni driva om ni blir omvalda?  
Moderaterna har arbetet med parkeringsfrågan, reningsverket, Kajen driva 
nästa mandatperiod blir starta reningsverksbygget, Kajen, starta bygge i 
slänten , kyrkskolan , industrimark.  
Socialdemokraterna: Arbetat med detaljplanerna, byta VA ledningar, 
ombyggnad Fjällbacka service, bevara Fjällbacka vårdcentral nästa period 
arbeta med Byggnation, reningsverket, året runt båtplatser, planområdena 
komma till skott.  
Krisdemokraterna: Har arbetat med Fisket, Kajen, Hamnbolag, nästa period 
äldreboende, skolan finnas kvar, fisket, nya hamnplanen .  
Miljöpartiet: Bostäder.  
Folkpartiet: Arbetet med kajen, kyrkskolan. Framåt boende, kaj , 
industrimark, 
 Centern arbetat med Wetteberget, att skolan är kvar, nästa period etapp 
3Wetteberget  
Övriga frågor till politikerna 
 Fråga från Lasse Lundberg till politikerna: Varför har kommunen avvisat 

planen på en samlad byggnation med 12-16 hus + paddock och man 
gårdsbyggnad med hästanknytning vid Anrås. Svar är att de har ett ansvar 
mot intresse för flygfältet men de är villiga att titta närmare på den nya 
reviderade planen som är gjord. 

 Fråga om någon av politikerna driver en utbyggnad eller ny etablering av 
camping i Fjällbacka : Svaret blev att markfrågan har varit allt för svår 
detta står i stå tillsvidare 

 Frågan hur det går med cykelbanor mellan samhällena: En plan är lagd 
och man har nu avsatt 2milj per år till projektet 



 
 

 Rosita tackat politiker och ortsbor för visat intresse och lämnar över ordet 
till kommunen för samrådsmöte angående hamnen och Kajen. 
 

 
 
 

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



 

 


