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• Anders önskar ny maillista men alla kan spara den som kommer när Karin 
skickar ut kallelse den är aktuell. 

• Tidigare protokoll: Trafik nya hastighet kommer inom kort i samhället 
40km. Vi lägger protokollet till handlingarna. 

• Inkommande brev: P-platser utanför cafe Grön är ofta upptagna av 
boende men brevskrivaren angav att dessa är till för verksamhetsidkare, 
häcken vid Joreviken för hög. Detta är frågor som vederbörande får gå till 
kommunen med. 

• Vi kommer att få ambulerande polis i Fjällbacka ½ dag kommer att finnas 
i en husvagn bla.  

• Ny förskola på Kullen i gamla Stormens lokaler. 
• Ekonomi: Inget nytt 
• Badholmen: Eva-lotta har fått kontakt med en person som kan rita 

konstruktionsritning+ göra besiktning efteråt för 10,000kr av scenen.  Vi 
godkännde denna kostnad. Hon har haft möte med Ulf på kommunen 
och pratat om att de får ta över driftkostnaderna inga papper på detta 



ännu. Dansport kan ev ta hand om uthyrningen mot att de tar en avgift. 
Vi diskuterar om föreningar måste betala allt detta måste vara klart 
innan. Sponsorn finns kvar ännu Evalotta har nyss haft kontakt med 
honom. 

• Turistinf: FFF har som mål att driva den i sommar inget avtal är ännu 
skrivet troligen får dom 1 årsavtal.. 

• Karin har haft kontakt med Åsa hon betalade 100.000 för byggnaden bla 
när hon tog över. Karin skall titta över vem som äger byggnaden osv och 
vad det var som Åsa köpte. Vi tycker att det vore bäst om 
Samhällsföreningen var ägare och sedan överlät vi byggnaden till den 
som drev verksamheten det året. Allt detta för att det inte skall bli en 
spekulation i byggnaden.  

• Åsa undrar om Samhällsföreningen kan tänka sig bekosta tryck av en 
karta, vi diskuterade förra säsongen? Vi tycker att detta blir FFF fråga 
Karin tar detta till Åsa. 

• Översiktsplanen 20130 tar Anders med hem för att granska. 
• Verksamhetsplanen för kommande verksamhetsområde i Fjällbacka har 

kommit. Nytt område är öster om Tetrapack. Man skall bedriva handel, 
verksamhet, service i området lite oklart tycker vi. Vi vill ha en 
förtydligande av kommunen, kanske skall det finnas från början en plan 
på området runt hallarna träd buskar asfalt osv. Anders kollar med 
Stenungsunds kommun vilka regler som finns där.  

• Slänten är nu på gång 22 tomter går ut till kön. 
• Carina Bjurström 


