
 

 

 

Styrelsemöte Fjällbacka Samhällsförening 

20180221 
Närv Carina Bj, Jacob A, Anders L, Stefan, Pernilla, Eva-lotta, Karin ,Timmy 

 

• Vi beslöt att Stefan sköter fjällbacka samhällsförenings sida på Facebook. 
Han skriver in vilka regler som gäller och kommer avlägsna inlägg som 
inte uppfyller våra krav. 

•  Vi lägger tidigare protokoll till handlingarna 
• Avgående brev: Jacob skall skriva brev angående detaljplanen för Stora 

hotellets byggnation av bostäder.  
• Även brev angående synpunkter på skolans temporära barackers 

placering och vår syn på alternativ mark. 
• Diskussion om valborgsarrangemanget. Evalotta har fixat detta de 2 

senaste åren. Vi beslöt att Evalotta skickar ut vad som behöver göras och 
vi andra hjälper fördelar uppgifter mellan oss. Alla funderar på vem som 
kan hålla ett vårtal. Skicka förslag. 

• Jacob är sugen att ordna en gångväg längs vattnet vid janssons båtvarv 
mot badberget.  Det är utritat en gångväg på planen. 

• Behövs förtydligande av gångvägen uppe på Vetteberget speciellt den 
nya vägen ner till samhället. Förslag att han hör av sig till FFF för vi tror 
att de var engagerade i projektet från början. 



• Jacob har fått förfrågan av Rebecka Trehammar om ett samarbete 
mellan FFF och Samhällsföreningen. Han hör av sig när ett möte kan bli 
till.  

• Badholmen och Scenbygget: Eva-lotta presenterar den visionen som 
arbetades fram i badholmsgruppen för ca 3 år sedan. Utifrån den 
visionen beslöts att man skulle börja med att skapa en scen för att 
senare gå vidare med nästa steg. Gruppen har senare upplösts och kvar 
finns Eva-lotta. Hon har samlat ihop pengar från Valborgs auktioner och 
privat sponsor totalt ca 250 000 kr. Hon tycker att det är ett förtroende 
tappt om vi inte fortsätter projektet. Hela styrelsen beslöt att vi går 
vidare med ett nytt bygglov och teknisk konsultation. Vi kommer sedan 
ta in offerter och utifrån kostnaden bestämma hur vi går vidare. 

• Vi har 2500 st p-skivor men det är lite gammal text är det ok ? Svar Ja  
• Laddstation i samhället för Elbil? Timmy kollar vem som beslutar var 

dessa skall finnas. 
• Beslöt att fråga Rosita om hon kan hålla i frågan om P-platser vid 

badberget. Hon har i tidigare styrelse varit engagerad i frågan. 
• Nästa möte 6 mars kl 19,00 Jorevikens lokal. 
• Carina Bjurström 

 

 

 

 

 


