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Närv: Carina Bjurström, Karin Darpö, Gunilla Lundberg, Ingemar Granqvist, Anita
Nyström, Anders Lindberg
Föregående mötesprotokoll var vårmötet. Diskuterade åsikten som framfördes att
några tycker att det finns inget värde av att vi kallar till möte om inget nytt finns att
delge. Vi beslöt att ta bort vårmötet och endast kalla till ett årsmöte och däremellan
kalla till möte som endast handlar om vissa frågor.
Våra styrelsemötesprotokoller finns att ta del av för alla och är publicerade på
fjällbackas hemsida. Vi tar upp frågan på kommande årsmöte.
Rosita tar upp inkommande och utgående brev: Vi diskuterar senaste tidens stölder
och vad vi kan göra från samhällsföreningen. Beslöt att åter försöka få igång
grannsamverkan som visat sig fungera på andra delar i kommunen. Vi beslöt
kontakta polisen i frågan. Gatorna kommer att åtgärdas efter fibernedläggning. Fel
skyltning av leden över Vetteberget? Rosita kollar med FFF. Frågan om ny förskola
pga trångboddhet? Detta är på gång det kommer bli moduler och senare
nybyggnation.
Brev till kommunen om vad som fungerat och inte: De nya toaletterna vid torget har
varit toppen, även den vid stallarna har varit trevligare det sista. Portabla toaletter
2st har varit helt nödvändigt när ca 3-5 bussar/dag har anlänt med kinesiska turister.
Snygga nya soptunnor vid torget mycket mindre skräp runt och den allmänna
sopcontainern vid stallarna fungerat bra.
Rosita kommer att kontakta kommunen om vårt förslag på nya parkeringsplatser vid
badberget.
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Sämre är att det är en otydlig skyltning till den nya ställplatsen. Husbilarna har svårt
att upptäcka den, de åker ofta runt i samhället. Även i år har det förekommit att
husbilar har tömt toaletterna i diket uppe vid Inventing. Trafikomläggningen i
samhället kräver tydligare skyltning vad det gäller husvagnar. De kör runt berget och
kör ned för Håkebacken då finns endast möjlighet att svänga vänster det är mycket
svårt med större ekipage. Gärna skylt begränsad framkomlighet. Den skyltning som
nu finns på Södra hamngatan och Allegatan förbjöd även cyklister att cykla åt båda
håll måste vara fel?
Campingen: Kontraktet går ut, alla husvagnar skall bort ny upphandling om nya
arrendator är på gång. Samhällsföreningen ställer sig positiva till upprustning av
campingen och fortsatt verksamhet.
Kajen området kommer nu ut på samråd och finns för alla att ta del av på
kommunens hemsida.
Järnboden kommer ut till försäljning
Rosita skall undersöka vad som händer med torget och rasrisk osv.
Anders skriver till kommunen om önskemål av byggnation liknande det man byggt i
Tanumshede med billigare mindre lägenheter.
Slänten kommer snart igång med markberedning.
Vår Föreningstavla låset sönder den kommer snart att lagas.
Ekonomi: P-skyltarna gav 26,000kr.
Vi lägger ut alla våra brev och dyl på facebook, och hemsidan som Anders Torevi är
ansvarig för.
Nästa möte första söndag i sept 3 sept 17,30 hos Rosita.

Carina Bjurström

