Fjällbacka Samhällsförenings
Vårmöte 4 maj 2016 på Stora Hotellet
Närv : ca 108 pers
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Mötet öppnades av ordförande och alla hälsades hjärtligt välkomna
Val av ordförande för mötet valdes Rosita
Val av sekreterare för mötet valdes Carina
Val av justeringsmän valdes Alf Jonasson, Martina Edberg
Kallelsen godkändes
Årsmötes protokollet godkändes
Ekonomi: Föreningen har nu 143.000kr på kontot
Vi har under våren beslutat att stötta en del blomster arrangemang i samhället vid
Järundsplats. Finns fler önskemål hör av er. Vi behöver även frivilliga som kan vattna
osv.
Val av valberedning: Förslag omval på sittande detta godkändes.
Samhällsföreningen Eva-Lotta har drivit projektet att förbättra Badholmen och göra
den mer attraktiv. Ett av förslagen har varit en scen. Önskemål om bygglov har nu
blivit godkänt. En del av finansieringen är ordnad, men däremot behövs frivilliga som
kan hjälpa till med tillsyn och skötsel. Hör av er till Eva-Lotta om ni är intresserade.
Byggnation troligen 2017.
Information från Kommunen Hans Schub: Brisen är i full gång hälften av lägenheterna
är sålda. Slänten skall snart ut på utställning 23 tomter. Även Flyg har kommit lite
längre. Projektet Lönnemyren med ca 100 bostäder har kommit längre de äger nu
50% av marken resterande är kommunens.
Torget står fortfarande still .
Kommunen har stora problem med samarbetet med både länsstyrelsen och
vägverket i alla projekt därför blir de flesta projekt utdragna.
Många på mötet hade åsikter om beläggningen på våra gator. Tyvärr är detta en
fråga för vägverket och trotts otaliga påtryckningar från kommun, samhällsförening
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är det omöjligt att få gehör. Karin uppmanar alla att polisanmäla om ni varit med om
en olycka, händelse på våra gator runt Fjällbacka. Vägverket vill ha statistik.
Sillens dag blir 6/6 och arrangeras nu av FFF Det kommer att bli ungefär samma
upplägg som tidigare förutom en utökning av aktivitet Torget.
Turistinformationen i Fjällbackas chef Åsa Caniff hade tyvärr ett dystert besked. Hon
kommer troligen inte driva turistinf nästa år pga dålig ekonomi som beror på
uppslutningen av betalande företagare är för få. Alla tycker hon är en oerhört
engagerad person och detta skulle vara en stor förlust. De populära broschyrerna
som trycktes i fjol har hon inte haft möjlighet att trycka i år pga ekonomin det
fattades 10.000 kr . Samhällsföreningen beslöt att stötta. Årets stora begivenhet är
WM i orientering i augusti. Många turister och boende är att vänta. Strömmabåtarna
kommer och stannar till lite längre i år. Tanumstrand har Fjällbacka tur. Annars är det
fortfarande Camilla Läckberg som drar mest. Samhällsföreningen kommer att
diskutera vidare o vi kan göra något för att Turistinf skall kunna fortsätta.
Alla turister som kommer tycker Ingrid Bergman utställningen är fantastisk den
kommer att fortsätta.
Wm i makrillmete behöver nya krafter som kan hjälpa till, kanske komma med nya
idéer. Hör av er till Karin Darpö.

Efter kaffe pausen lämnades ordet till Telia och Fiberinformation.
•

Under kommande 2 veckorna har man möjlighet att boka fiber till det lägre priset.
Alla hushåll kommer att få besök av en representant . Det går även bra att ringa och
boka sig för fiber.

Sekr Carina Bjurström
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