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Närvarande ca 40 st
Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson
Hans Schub valdes att leda mötet.
Till sekreterare valdes Carina Bjurström
Till justeringsmän valdes Monika Tolborn, Jurgen Wickert
Kallelsen godkändes
Föregående protokoll lästes
Till valberedning omval av Annelie Thorstensson, Hans Schub
Rosita informerade att Samhällföreningen kallat till möte mellan
kommun, arkitekt och grannar till Håkebacken skola för att räta ut ev
frågor allt för att underlätta för att byggnation skall komma till stånd. Nu
ser det ut att bli byggnation i början på nästa år av både Håkebacken och
Kyrkskolan.
 Information av Clas‐Åke Sörqvist: Invigning av Väderöarnas naturreservat
8 juni, Väg 914 Tanum‐Kville startar vägverket projektering kommunen
har vid möte med vägverket även påpekat behov av insatser på väg
mellan Fjällbacka och Skistad, Kville och Hamburgsund. Kommunen har
tagit över tomt området slänten vid fotbollsplanen kommer att driva ev
byggnation i egen regi. Brisen är på gång kommer att sättas ut på
utställning snart. Planarbete är på gång runt Konsum. Ny översiktplan för









Fjällbacka är på gång. Två lider projekt är beviljade i i Fjällbacka.
Cykelväg till Fjällbacka?
Peo Johansson och Anna‐Karin Schölin: Planarbetet vid torget. De har
arbetet med området Södra Hamngatan och Torget pga av rasrisken
något måste göras. Området har högsta prioritet vad det gäller rasrisk.
Det finns två sätt att säkra området vilket är tryckbank eller spåntning.
Billigast blir tryckbank och därför har man gått vidare och utrett detta
alternativ. Vi såg en skiss som visade bortschaktning av vägen utanför
Järnboden rivning av Kiosken en vändplan vid nuvarande kiosk och ett
stort bryggdäck utanför hela området med möjlighet till aktivitet och
byggnation. Detta är första skissen vi kommer att få ta del av arbetet och
lämna åsikter. Det skall ut på samråd i sommar. Tidigast byggstart höst
2013.
Ingemar Toresson It chef i kommunen. Informerade om kabel. I
glesbyggd finns bidrag men inte till tätort som Fjällbacka. Vi måste bilda
villaägarföreningar. TBAB kommer att ansluta 150 lägenheter då finns
det möjlighet för villaägare i närheten att ansluta sig, även de som bor
längs kabeln som dras från Kville till Fjällbacka. I kabeln får man Tv,
telefoni, bredband kostnad ca 10‐11.000 kr detta ger möjlighet till 60
megabit . Ju tidigare man ansluter sig desto billigare. På kommunens
hemsida finns information och anmälningsmöjlighet då är man med från
start.
Annika Torevi ordförande Kville Hembygds och Fornminnes Förening
visade deras projekt planen på att bygga ett Folkets Hus vid
Nestorsgården . Hon har fått Lieder‐ pengar till projektering. Det fanns
många intresserade som vill utnyttja de kommande lokaler. Nu återståt
bla finansiering, till detta söker man privatpersoner och företag som vill
satsa 500kr. Hon har redan fått garant på en stor summa men det behövs
mer.
Andreas Franchetti visar sina planer på byggnation i berget mellan
skolan, gamla minkfarmen och ishockeyrinken. Bebyggelsen skall vara
blandat parhus och fristående hus. Planen är 22 tomter med möjlighet
att utöka. Tomterna blir placerade mer åt ishockeyrinken. I nuläget är
det problem att försörja ytterligare område med vatten . Kommunen har
detta i åtanke

 Svenska turistrådets satsning på destination västkusten och Fjällbacka
presenterades av Thord Kvarnlöv. Målet är utländska turister under icke
säsong. Vad vi behöver ha är ett bra utbud att erbjuda så som
skaldjursresor, kultur, kanotpaddling osv. En grupp har bildats bestående
av olika näringsidkare som arbetar med destinationsutvecklingen. Första
målet som är uppsatt är att utöka säsongen till över hummerfisken.
Deras plan är att mer skall vara öppet och igång gästen skall stanna
längre 3‐5 dagar . Det finns ett stort intresse av Fjällbacka mycket pga av
Läckberg och detta skall vi utnyttja. Det skrivs mycket i utländsk media
om vår kust och skaldjur osv.
 Sillens dag numera ”Silladagen” blir 6/6‐12 vid Nestorsgården. På
programmet finns bl a Bakluckeloppis, gratis guidning varje timma utgår
från Kyrkan, aktiviteter för barn, Dance Port har uppvisning. Sill‐lunch
serveras gratis på Fjällbacka service.
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