
 

 

 

Styrelsemöte Fjällbacka Samhällsförening 

20180613 
Närv :Carina Bj, Jacob A, Anders L, Stefan, Pernilla, Karin  

• Vi går igenom punkterna från förra mötet. 
• Scenen : Vi ringer Eva-lotta och får senaste nytt. Kostnaden för 

nuvarande konstruktion är hög, pga av en limträbalk som skulle kosta 
80,000. Eva-lotta har framfört att det är för dyrt utan en förändring av 
konstruktionen måste till. Tiden är knapp och ett förslag är att vi endast 
gör klar scenens golv i år och väntar med resten till senare. Det finns en 
byggare som är intresserad. Styrelsen beslöt att vi vill se ett 
kostnadsförslag på hela bygget innan vi drar igång och vårt maxtak ligger 
på de 250,000 kr pengar som nu finns i kassan. Vi inväntar ett besked 
från konstruktionsritaren och Eva-lotta.  

• Jacob har skickat in ett överklagande på cafe Bryggans byggnation vid 
service. Det har visat sig att det troligen kommer bli någon form av 
uthyrning av bostäder litet hotell. Marken vill styrelsen skall användas till 
skola. 

• Det kommer att finnas 2 st informatörer i Fjällbacka under sommar 
dessa skall visa turister till rätta tex alla  bussar. Personerna kommer 
finnas på plats 10-19 varje dag. 



• Vi har pratat med kommunen Roger om det finns intresse från deras sida 
att ha ett möte med vägverket angående hastighet i samhället och 
gatornas skick. Vi försöker få ordna det i höst. 

• Till vårt planerade röstfiske har 4 st politiker visat intresse. Datum är 
25/8 på torget kl 14,00. Styrelsen skicka frågor i förväg. Styrelsen 
funderar och skickar till Jacob. Några kom vi på direkt: Vad har du gjort 
för Fjällbacka denna mandatperiod och vad vill du göra kommande. 

• Karin frågar om vi har konstituerat oss i styrelsen. Detta skedde första 
mötet jag skickar kopia av protokollet till Karin. 

• Anders tar upp förslaget laddstation för bilar i samhället. Vi lämnar över 
frågan till Timmy. Det är hans bransch. 

• Carina vill städa en bit av badbergets strand. När hon hittar en lämplig 
dag skriver Stefan på Facebook så fixar vi detta. 

• Jacob har på gång en vandrings led, snorkelled, cykelled. Han har 
engagerat personer i detta och funderar på hur vi skall få till det digitalt. 

• När vi får besked om badholmen får vi höras. 
• Inför våra styrelsemöten skicka de frågor du vill ta upp till Jacob och det 

som glömdes bort från förra mötet.  
• Nästa möte augusti 15 augusti kan det fungera för alla? Det är ojämn 

vecka men 8 augusti är kanske för tidigt fundera. 

Carina  

 

 

 

 


