
 

 

 

Vårmöte  

 Fjällbacka Samhällsförening 

På Stora Hotellet 
 2015-05-07 

Närv: /120 st 

 

• Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson och alla hälsades 
välkomna 

• Ordförande att leda mötet blev Rosita Jansson 
• Till sekreterare valdes Carina Bjurström 
• Kallelsen godkändes 
• Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna 
• Om val av sittande valberedning  
• Från kommunen kom Hans Schub byggnadsnämndens ordförande, Roger 

Känniläinän planarkitekt, Peo Johansson Samhällsbyggnadschef, Annelie 
von Rosia. De gick igenom de planer som man aktivt arbetar med i 
Fjällbacka en del ligger lite senare i tiden.  De som ligger först är Slänten, 
Kajen, Torget, industrimark.  

• Lite längre ner är Flyg, Vetteberget 3, Brandstationsområdet. 



• Kajen består av 3 planer och det är mycket som skall tas hänsyn till. 
• Järund har fått rivningstillstånd för Badis nu. 
• Planen Torget tar man ett omtag runt man tittar på vad som 

framkommit, tar in åsikter från opartiska experter osv. 
Samhällsföreningen kommer att bli inbjudna i det fortsatta arbetet. 

• Trafikverket och kommunen står långt ifrån varandra vad det gäller södra 
och norra Hamngatans skötsel och ägandeskap. 

• Samhällsföreningen framför ett förslag om ställplats för husbilar på 
parkeringen vid inventing. Där krävs toalett tömning osv. 

• En  lösning är troligen på gång för en  privatperson att starta en 
tankstation på sin mark i närheten av Inventing. Allt är inte klart ännu. 

• Fråga till kommunen angående latrin tömning för båtar. Den är nu 
placerad långt in på en av bryggorna mycket opraktisk är detta 
permanent platsen? 

• P-skivor fortsätter i sommar. 
• Vi får större sopkärl vid torget bla, och de töms oftare. 
• Annelie en av våra näringslivsutvecklare i kommunen beskrev de nya 

skyltar som kommer att sättas upp vid våra infarter. 
• Rapport från våra arbetsgrupper: Badplatsgruppen har startat ett arbete 

att försöka få bygga en scen på badholmen.  
• Sillens dag 6/6 program kommer inom kort 
• Stor Golftävling Nordea tour” v20. 
• Valborgfirandet gav bra intäkter där en del skall gå till en scen 
• P-skivorna gav förra året 56.000 kr . Dessa pengar kommer att 

återinvesteras till samhället. Vi har redan beslutat stötta seglarklubben 
med en ny båt, lite blommor till samhället.  

• Grannsamverkan. Karin har varit på ett möte i ämnet. Polisen och Brå vill 
att man inom små områden i samhället startar. Hör av er till Karin för 
närmare inf. 

• Ingemar Toresson Johan Ulriksson talar om fiber i samhället. De har 
precis haft samtal med Telia som kan vara intresserade . Allt beror på hur 
många som vill gå med. De skickar snart ut en enkät som skall ta reda på 
hur stort intresset är. 

• Nestorsgården: Annika redogör hur långt allt har kommit. Man har nu 
fått en ny kalkyl som säger att kostnaden för bygget har stigit till 10 milj. 



Hon har nu skickat in en ansökan om bidrag från allmänna arvsfonden 
och väntar besked i nov. 

• Närhälsan byter telefonnummer inom kort detta annonseras i pressen 
• I sommar under 6 v går en buss mellan våra samhällen och köpcentret i 

Tanum den är gratis. Turlista kommer. 
• Åsa Cuniff som har Turistinformationen, berättade om sommarens stora 

begivenhet 100 årsfirandet av Ingrid Bergman. Det är invigning av en 
utställning den 5/6 vid statyn alla är välkomna . Sedan kommer flera 
arrangemang under sommaren ha detta som tema. Det kommer att 
uppmärksammas i hela Världen. 

• Vi beslöt under mötet att Samhällsföreningen skall köpa en 
röstförstärkare som skall finnas på plats till nästa möte. 

 

 

 

Vid pennan Carina Bjurström 

 

Justerare Lennart Juliusson…………………………………………………… 

 

          Lennart Fredlund…………………………………………………………….    


