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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 2012-11-27
Närv: Ca 45 pers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötet öppnades av ordf Rosita Jansson och alla hälsades hjärtligt välkomna.
Kallelsen godkändes
Till ordförande för mötet valdes Rosita J
Till sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström
Till justerare valdes Angela Hansson och Lennart Juliusson
Föregående mötesprotokoll godkändes
Verksamhetsberättelsen för 2012 lästes upp av Rosita och godkändes
Revisionsberättelsen lästes av Magdalena S och godkändes. På kontot fanns samma summa
som vi gick in i 2012 ca 7000 kr.
Gamla styrelsen gavs ansvarsfrihet.
Val till styrelsen:

Omval ordinarie ledamot på 2 år Rosita Jansson, Anita Nyström och Ingemar Granqvist,
Ordinarie ny ledamot på 2 år Anders Lindberg
Fyllnadsval ledamot på 1 år (Efter Magdalena Schwartz Åkerberg) Eva-lotta Eriksson
Suppleanter på 1 år Peter Klarkvist och Anders Bräck
Till ordförande för 1 år omval av Rosita Jansson,
Val av revisorer på 1 år John Johansson och Lena Ekström
Val av revisor suppleant på 1 år Anna Falkenberg
•

•

Alexander Jönsson, Platschef, Tre Vänner som har spelat in Läckberg filmerna informerade
att nu är första omgången färdiginspelad och det blir premiär i TV 1 under jul och nyår. Han
tackade alla för gott samarbete och man var mycket nöjda med Fjällbackaborna. Det kommer
finnas många fina miljöer under avsnitten. Om det blir en fortsättning vet man inte i nuläget.
Biofilmen kommer att ha premiär i Juli månad det kommer att bli förhandsvisning i
Fjällbacka
Martin Kvarnbäck och Camilla Mole Björk Tanums kommun, Planavdelningen, visar de planer
som är på gång i Fjällbacka. Inget nytt om torget, man inväntar trafikutredning. Martin
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Kvarnbäck tackar för allt arbete som föreningarna har lagt ner i frågan om Torget. Detta
kommer till stor nytta. Lite Nyheter: Bakom Coop kommer man att anlägga ett
parkeringsdäck, Vetteberget 3 ligger långt bak, för Kajen och området runt detta visar Martin
Kvarnbäck ett förslag och man ser en ljusning eventuellt start om 1-2 år, Slänten ner mot FiK
äger kommunen och det är planering av ca 20 tomter, infarten vid brandstation skall göras
om med flytt av återvinningsstation och uppfräschning av området.
Karin Kempe näringslivsutvecklare berättar om det arbete som genomförs för att
företagsklimatet skall bli bättre i kommunen. Antal företag i kommunen är 2184 st och de har
blivit 86 st nya i år. Man har som vision att hamna på plats över 100 från nuvarande 280 i den
årliga rankningen.
Jan Danielsson, Västarkitekter och representant för Annelie och Tom Svensson som äger
området Flig i berget ovanför Löparstigen mot Skeppstad. Där planerar man byggnation av ca
23 hus. De har fått positivt planbesked. Man räknar med att i vår kunna visa mer konkreta
ritningar.
Andreas Frachetti och Martin Wirén är tillsammans med Urban Johansson och Gustaf
Schröder ägare till området bakom skolan. Man har döpt området till Fjällbacka By. Andreas
och Martin visar de planer som finns för Lunnemyren/berget ovan skolan, där man har
planerat byggnation av ca 100 hus. De har inte kommit lika långt i sin planering men har nu
fått in en finansiär och den besvärliga vattenfrågan är på gång att få en lösning. Man planerar
olika byggnationer, friliggande villor, radhus, hyresrätter mm under en 10 års period med en
omfattning på ca 100 hus. De återkommer med mer information till Vårmötet.
Annika Torevi, Kville Hembygds och Fornminnesförening berättar hur arbetet med
allaktivitetshuset vid Nestorsgården framskrider målet är satt till 2014. En ny förening har
bildats som driver byggnationen allt går som planerat.
Insamlingsstiftelsen för Äldreboende:
Göran Björving lämnar rapport för årets verksamhet 2011-2012. De har haft 3 möte. Deltagit
i Silladagen. Styrelsen har delat ut medel som finns närmare beskrivet i
Förvaltningsberättelsen.
Val av 4 st styrelseledamöter och 2 st suppleanter. Det blev omval av alla i nuvarande
styrelse, Jürgen Wickert, Tomas Jonsson, Göran Björving, Monika Tollborn, Karl Karlman,
suppl. Anna-lena Schub, Edda Bjarnadottir. Man meddelar att om det finns någon
intresserad under året kommer man lämna en plats till förfogande.
Till revisor valdes Jan Åke Nicklasson.
Styrelsen tackar Rosita för ett enormt engagemang och arbete under året.
Rosita tackar för visat intresse och att detta var det mest positiva möte man haft på 25 år.
Mötet avslutas och vi tackar för visat intresse. Nytt möte under våren 2013.
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