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Årsmöte Fjällbacka Samhällsförening 2012-11-27
På Stora Hotellet Fjällbacka
Närv: Ca 60 pers
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Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson
Kallelse och dagordning godkändes
Val av ordförande för mötet valdes Rosita Jansson
Val av sekreterare till mötet, Valdes Carina Bjurström
Val av 2 justeringsmän. Valdes Alf Jonasson, Lars-Erik Granqvist
Föregående mötesprotokoll från Vårmötet lästes och godkändes.
Verksamhetsberättelsen lästes och godkändes.
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 . Utgående saldo 146,000
en ökning med 46,528. Inkomsterna kommer från P-skivor, Bergqvist
fond, en gåva från nedlagda brandkåren
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen? Svaret är ja
Föreningen har gjort ett förslag på ändring av stadgarna på punkten
ekonomi. Detta visades och det godkändes av församlingen
Styrelsen:
Val av ordförande 1år: Omval Rosita Jansson
Val av 3 ordinarie för 2 år: Omval Carina Bjurström, Karin Darpö, Evalotta Eriksson
Val av 2 suppleanter på 1 år: Omval av Gunilla Lundberg, Anders Bräck
Val av 2 st ordinarie revisorer på 1 år: Omval Johan Johansson, Lena
Ekström
Val av 1 revisor suppleant på 1år: Omval Anna Falkenberg,
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• Information från kommunen: Liselott Broberg kommunalrådet: Fortsatt
samma skattesatts, Detaljplanarbetet skall skyndas på fler har anställts i
det arbetet, målet är att vi skall öka till 13000 invånare i Tanums
kommun. Kommunen har som fokus på näringsliv, bostäder och
verksamhetsområde. Vi skall bygga 300 nya bostäder kommande åren.
Flyktingboende behövs nu har kommunen 86 st ensamkommande barn.
• Peo Johansson : Slänten kommer på utställning till våren byggnation
2017.Verksamhetsområde vid Inventing är på gång utställning 2016
Torget arbetas vidare med de kostnader som tidigare har visats för de olika
alternativen är riktiga. Nu måste man ta ett politiskt beslut, innan skall man
titta på ytterligare en lösning.
Norra hamngatan kajen. Innefattar 3 olika planer där Badis kommit längst.
Beslut är taget att reningsverket flyttas och en pumpstation blir kvar.
• Fiber : Johan Ulriksson ansvarig . Fjällbacka har 210 st intresserade och
nu har vi även Grebbestad med i samma omgång. Skanova skall sköta allt
praktiskt de har en öppen fiber lösning och söker nu en leverantör.
Kostnad blir c a 19,000kr / fastighet . De som nu inte anmält sig och är
intresserade hör av dig till Skanova. De som redan finns på listan lämnar
Johan över. Start troligen 2017
• Peter Holmstedt: Han berättade att hotellet är nu en Info point. Det är
Tanumturist som har utsett ett ställe i Fjällbacka som skall stå för
turistinformationen när turistbyrån är stängd. Han visade även ett you
tub klipp på turismens betydelse för hela kusten och Fjällbacka.
• Polisen Henrik Öberg: Det är en omorganisation inom polisen men den
blir till det bättre för kommunen när det är klar. Man skall anställa 3 st
kommunpoliser som skall röra sig ute bland folk och få lokalkännedom.
Brottsligheten i Fjällbacka stölder, skadegörelse nästan ingen misshandel
eller liknande. Båtstölderna har gått ner pga båtsamverkan. Han manar
oss att starta grannsamverkan viket kan var att vi går samman i ett
område, gata och bildar en grupp som håller extra koll rapporterar via
facebock och liknande till polis och övriga. Vi har ca 200st brott i
samhället. Alla områden som är intresserade hör av er till
Samhällsföreningen .
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• Eva-lotta visar visionen över vad vi vill med Badholmen och området
runt. Målet är att skapa ett trevligt ställe att samlas för alla. Arbetet
fortsätter.
• Rapport från Turistinformationen Åsa Cuniff: Sommaren 2015 var
annorlunda kom igång sent svenskar och norskar svek men i augusti kom
européerna och kineser mfl. Vad som saknas är mer information på
engelska och även andra språk, fler toaletter centralt speciellt när
turistbussarna kommer tidigt på säsong, gratis wifi alla frågar efter detta.
2016 kommer orienterings WM 22-23/8 ett tillfälle för alla företagare att
profilera sig och erbjuda saker. Flera båtbolag vill stanna till i Fjällbacka för
korta och långa stopp en utmaning för företagen att erbjuda något för alla
på kort tid. Till sommaren kommer även organiserade cykelturer att passera
Fjällbacka.

Insamlingsstiftelsen för Äldreboende Årsmöteshandlingar.
• De tillgångar som finns nu är 4,1 milj
• Man har haft utdelning till Dans port 5000kr, Fjällbacka service 20,000kr
till att ordna lite festligt till helgerna med öl och vin., Svenska kyrkan till
musik, Gårdsrådet 50,000 till ett ljusrum.
Valen
• Val av 2 suppleanter ett år: Omval Anna-Lena Schub, Edda Bjarnardottir
• Val av Revisor: Omval Jan Åke Nicklasson

• Automatstation: Daniel Nyström berättade om sin investering i en
automatstation som skall placera efter Inventing på andra sidan vägen.
Klar innan sommaren kommer att ha både bensin och diesel. Bolaget är
eget heter DNP.
• Övriga frågor.
• Samhället har fått en tenkulemotor till skänks av Jan Hilmersson. Nu har
Lars Landelius och Björn Alden installerad motorn i en ombyggd
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kontainer som står placerad bredvid Ingrid Berman statyn. Invigning sker
på julmarknaden kl 12.00.
• Fortsatta arbetet med Nestorsgården kräver en projektledare pga Annika
Torevi har inte längre tid att engagera sig i samma omfattning. Karin vill
att alla skall fundera om de själva kan bidra eller någon i omgivningen .
Detta är ett måste om projektet skall bli av. Hör av er till
Samhällsföreningen eller Annika Torevi. Detta
• HLR utbildning hur många vill gå kurs för att lära sig? Barbro ställer
frågan och är intresserad av att hålla i dessa kurser. Många på mötet
visade stort intresse hör av er till Samhällsföreningen så förmedlar vi
vidare.

