
 

 

Vårmöte  Fjällbacka Samhällsförening 

På Stora Hotellet  
 2017-05-04 

Närv: ca 35 

• Mötet öppnades av Rosita Jansson och alla hälsades välkomna. 
• Till ordförande för mötet valdes Rosita Jansson 
• Till sekreterare för mötet valdes Carina Bjurström 
• Till Justeringsmän och rösträknare valdes Christer Lind och Yvonne Ekström 
• Kallelse och dagordning godkändes 
• Carina läste mötesprotokolet från Årsmötet och den godkändes 
• Val av valberedning. Omval av sittande Hans Schub och Johan Ulriksson 
• Samhällsföreningens ekonomi: På kontot finns 170.000 kr 
• Eva-lotta Eriksson förklarar vilka turer som varit i planeringen av scenen på 

badholmen. Styrelsen har beslutat om en justering av placering på gräsplanen  ev 
kräver detta ytterligare ett bygglov och kommer i så fall försena byggnationen. 
Finansieringen är i hamn vi har en privat donation som täcker en stor del. En del av 
föreningens kassa skall gå till scenen det är pengar som tidigare har kommit in vid 
auktion på Valborg.  Föreningen kommer att skänka scenen till kommunen som på så 
sätt kan ta över underhållsansvaret. Bokningar o dyl är dansport tillfrågad att stå för 
inget slutgiltigt besked finns ännu. Scenen skall vara till för alla att boka och kunna 
användas för olika ändamål. 

• Liselott Fröjd kommunstyrelsens ordförande senaste nytt: Liselotts ambition när hon 
tog över var att ge kommunens medborgare god service och det har varit i fokus pde 
gångna åren. Enligt senaste mätningar har kommunen kommit en bit på väg.  Målet 
som finns är att öka invånarantalet till 13.000  nu är det 12,606 st invånare . 
Kommunen har låg arbetslöshet. Nu kommer TBAB bygga hyresrätter i Grebbestad 
och Tanum. Slänten i Fjällbacka är på gång start i början av 2018. Pumpstation som 



ersätter reningsverket kommer 2019. Badis skall snart på utställning allt är klart från 
kommunens sida. Det har varit ute till alla att lägga anbud på skötsel av den 
planerade ställplatsen för husbilar ovanför Inventing, tyvärr har inget anbud 
inkommit.  Troligen är det snart klart för renovering av Kajen. Toaletterna vid 
stallarna skall renoveras snarast. Från åhörarna kom önskemål att kommunen börjar 
renovera badholmen. Liselott tar med sig förslaget. 

• Rebecka Trehammar informerar att FFF kommer denna sommar driva 
Turistinformationen . Tanum Turist har köpt boden från Åsa Cunniff och FFF hyr den.  
De kommer göra en lättare renovering av boden. Dagliga driften i sommar kommer 
man anställa till men det finns behov av ytterligare krafter. Finns det någon 
intresserad att hjälpa till hör av er till Rebecka.  

• FFF kommer som tidigare år att anordna aktiviteter på Sillens dag 6/6 vid 
Nestorsgården. Allt blir som vanligt med sill, baklucke loppis aktiviteter osv. 

• Maria Erlandsson berättar vad som händer på torget vid Ackes. Där renoveras för att 
kunna erbjuda en större meny men även glass. Öppning mitten maj. 

• Mer om vad som händer från Rosita: Ny förskola har öppnat på Målgården nu 
planeras även ett nybygge. Eva-lotta öppnar krog Krabbens krog tidigare Mässen, 
Renovering har skett av toaletterna vid järnboden, Viktoria Widelius öppnar ny affär 
Viktoryhome and design. Fler industritomter har skapats.  

• De församlade undrade hur styrelsen arbetar med frågorna renovering av södra 
hamngatan, torget, byggnation av hyresrätter, kajen mm. Många tyckte att det 
hände för lite i dessa frågor. Vi beskrev att vi har haft många möten med kommunens 
tjänstemän och vi har även skrivit flertal skrivelser som tar upp dessa frågor, haft 
möte med vägverk osv.  Vi har i år fått flera av våra förslag åtgärdade. Angående 
södra hamngatan är inte detta kommunens ansvar utan det ligger på vägverkets bord 
och i den frågan kommer vi inte fram till någon lösning.  

 

Sekr Carina Bjurström…………………………………………………………. 

Justerare  Christer Lind……………………………………………………….. 

Yvonne Ekström…………………………………………………………………. 


