VÅRHÄLSNING Från FJÄLLBACKA SAMHÄLLSFÖRENING 2017
Rosita Jansson ordförande
Det är vår igen i vårt vackra Fjällbacka. Det får man ta vara på.
Vi har haft Vårmöte i Samhällsföreningen den 4/5-17, på Stora Hotellet. Det kom tror vi ungefär 60
personer. Vi bjöd i år på småplock och kaffe. Vår inbjudna gäst i år var Liselotte Fröjd, vårt
kommunalråd.
Senaste nytt om Fjällbacka och dess framtid. Vi i Fjällbacka Samhällsförening arbetar mycket med
olika grupper, det går bra att anmäla sig till någon grupp om man är intresserad.
Grupper vi har igång är:
Bogruppen: Anders Lindberg
Badholmsgruppen: Eva-Lotta Eriksson
Trafikgruppen: Karin Darpö
Grannsamverkan: Karin Darpö, viktigt då vi får alltfler inbrott.
Baden i Sälvik och nedanför Campingen: Martina Edberg
Badberget: Martina Edberg
EKONOMI: Föreningen har nu 170.000kr på kontot.
BADHOLMEN: Samhällsföreningen, Eva-Lotta Eriksson har drivit projektet att förbättra Badholmen
och göra den mer attraktiv. Vi har fått bygglov för detta och kommunen ställer sig positiv till denna
byggnation. Ett av förslagen har varit en scen. Ansökan om bygglov har nu blivit godkänt, men man
har ändrat lite på läget till en placering på gräsplanen bredvid Huset på Badholmen vilken kan
försena en byggnation. Finansieringen är i hamn, vi en privat donator som täcker en stor del. En del
av Samhällsföreningens kassa skall också gå till denna byggnation, pengar vi fått in på auktionen vid
Valborg. SF kommer att skänka scenen till kommunen som på så sätt kan ta över underhållsansvaret.
Bokningar o dyl är Dansport tillfrågade att stå för, men inget slutgiltigt svar ännu. Meningen med
denna scen är att den skall vara till för alla att boka och kunna användas för olika ändamål.
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Vi tar gärna emot mer sponsorpengar för Badholmens förfinande. Man måste få frivilliga som kan
hjälpa till med tillsyn och skötsel, eller att driva den i egen regim. Hör av er till Eva-Lotta om ni är
intresserade. Byggnation troligen 2017.
TANUMS KOMMUN: Liselotte Fröjd, Tanums kommuns kommunalråd.
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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. Pumpstationen 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 TetraPak, 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.
Gläder oss alla att vi får behålla Turistinformationen. Fjällbacka besöks av många bussar med
utländska gäster från tex Japan och Kina. Guidningar kommer fortsatt att ske.
FFF kommer som tidigare år att anordna aktiviteter på Sillens dag 6/6 vid Nestorsgården. Allt
blir som vanligt med sill, bakluckeloppis aktiviteter osv. Vid Fjällbacka Service.
Maria Erlander 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, Florö men det
planeras även ett nybygge så snart vi kan få till det. Förskolan och även den stora skolan är
för trångbodda i dagsläget. Hör gärna av Er med idéer kring förskolans placering, utseende
mm. Eva-lotta öppnar Krabbes krog tidigare Mässen, Renovering har skett av toaletterna vid
Järnboden, Viktoria Widelius öppnar ny affär Viktoryhome and design. Invigning 20/6. Fler
industritomter kommer att skapas förhoppningsfullt så snart som möjligt. Vi har blivit lovade
6 st till att börja med. Bra tycker vi.
De församlade undrade hur styrelsen arbetar med frågorna kring renovering av södra
hamngatan, torget, byggnation av hyresrätter, kajen mm. Många tyckte att det hände för lite
i dessa frågor. Vi har ett styrelsemöte per månad och vi har haft många bra möten med
kommunens tjänstemän och vi har även skrivit flertal skrivelser som tar upp dessa frågor,
haft möte med Trafikverket osv. Vi har i år fått flera av våra förslag åtgärdade. Angående
södra hamngatan är inte detta kommunens ansvar utan det ligger på Trafikverkets bord och i
den frågan kommer vi inte fram till någon lösning i dagsläget. Vi vill ännu en gång påpeka att
vi välkomnar ideér från alla Fjällbackabor och ställer oss även positiva till att bilda nya
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grupper om intresse finns för detta. Ring oss i så fall. Samhällsföreningen går inte in i privata
ärenden utan vårt uppdrag är tomtplanering, vägbyggen, framtidsplanering mm.
Fiber är på gång man gräver för fullt kring alla hus och vi tror det blir inkopplat i juni i år. Det
blir underbart.
Vi har nu ett SWISHKONTO, nr 123 240 88 96 för Er som vill stödja oss med förbättringar till
Samhället.

Väl mött på Årsmötet i November.
Rosita Jansson/ordf
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