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Fjällbacka Samhällsförening  

Årsmötesprotokoll 2013-12-03 
Stora Hotellet närv ca 60 st 

• Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson 
• Dagordning och kallelse godkändes 
• Ordförande att leda mötet valdes Rosita Jansson 
• Sekreterare till mötet valdes Carina Bjurström 
• Val av 2 justeringsmän och tillika rösträknare valdes Christer Lindh, 

Annika Torevi 
• Föregående protokoll lästes och godkändes 
• Verksamhetsberättelsen lästes 
• Revisionsberättelsen fanns inte tillgänglig men kommer att bifogas 

protokollet 
• Frågan kan man ge gamla styrelsen ansvarsfrihet svaret var Ja  
• Val av styrelse 
• Val av ordförande 1 år valdes Rosita Jansson 
• Val av 3 ordinarie styrelseledamoten på 2 år valdes Carina Bjurström 

Rosita Jansson Karin Darpö 
• Val av 2 suppleanter på 1 år valdes Anders Bräck Peter Klarqvist 
• Val av 2 ordinarie revisorer på 1 år valdes John Johansson Lena Ekström 
• Val av 1 st revisor suppleant på 1 år valdes Anna Falkenberg 
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• Rapport från arbetsgrupperna; Trafikgruppen försöker fortsatt få till ett 
möte med Vägverket men Allégatan ändrar körriktning, P-skivor kommer 
införas kommande sommar. Fortsatt brist på P-platser sommartid men 
ett nytillskott blir en buss och långtidsparkering vid Tetrapac.  

• Skyltning vid infart till samhället på flera språk är på gång.  
• Samhällsföreningen försöker påverka en förbättring av cykelvägen mot 

Nordby. 
• Bogruppen fortsätter arbeta med boendefrågan och verksamhetsmark. 
• Badplatsgruppen fortsätter arbeta med frågan om upprustning med sand 

mer platser att sola på mm. 
• Vid mötet med alla föreningar i samhället konstaterade vi att 

informationslappar för turister skall finnas tillgängliga hela året på fler 
ställen än vid Turistinformationen. Turistinformationen har gjort en låda 
utomhus och lappar finns även på Stora Hotellet Café Grön mfl. ställen. 

• Alla föreningar diskuterade också om man ev. kan ordna ”kräftans dag”. 
• En privatperson vill skänka en tändkulemotor till samhället, vi är positiva 

till detta. Skall stå på Torget och skötas av Björn Aldén. 
• Danceport har nu fått ny tillfällig lokal i församlingshemmet då Brisen 

kommer att bebyggas med nya lägenheter. Samtliga föreningar kommer 
att stödja Danceport så de kommer att få ett bättre stationärt ställe att 
vara på, antingen Nestorsgården eller ev utbyggnad av FiK. 
 
Fjällbacka Samhällsförening vill  

• Diskutera med Kommunen om en upprustning av trappan till 
Kungsklyftan. 

• Döpa bryggorna ut längs stenpiren till olika namn, tex Kräftan, Hummern 
osv för att barn och vuxna lättare skall hitta till sin båtplats. 

• Påverka kommunen att ordna mark som lämpar sig för bensinmack. Ur 
miljösynpunkt helt olämpligt att köra omkring med dunkar av diesel och 
bensin. 
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Rapport från Kommunen  

Lennart Larsson. Vice ordf kommunstyrelsen.  
• Kommunen har fått en ny förvaltningschef för miljö och 

byggförvaltningen han heter Robert Lundvall och han kommer närmast 
från kommer från Mölndal. 

• Tanums kommuns Kommunalskatt kommer vara oförändrad 2014 alla 
nämnder får full täckning för sina kostnader. Elevantalet i skolorna 
minskar men vi får fler äldre.  

• It-stödet till skolorna ökar med 3.5 milj. Man skall öka behörigheten på 
lärarsidan. Omsorgsnämnden får tillskott på 2 milj. 

• Satsningar på ny rastplats vid E6, WM i orientering får 100.000:-  
•  Grebbestad If klubblokal stöds 
•  Nestorsgården får 1,5 milj. 
• Befolkningen har ökat med 17 st. födelsetalet är över dödstalet i 

kommunen . Arbetslösa 4,5 % när man tar med alla åldrar, ålder 18-24 
8,7%. 

 

Moa Leidz´n Planarkitekt  

• Visar vilka detaljplaner som är på gång i Fjällbacka och hur långt dessa 
har kommit. Allt finns att läsa på kommunens hemsida. Slänten är i 
samråd, Kajen ligger i programråd. Ser mycket positivt ut för Fjällbacka. 

• Håkebackens gamla skola 12 st ägarlägenheter under byggnation, klart 
våren 2014 

• Kyrkskolan, hyresrätter klar våren 2014 
• Gamla Olofsson, 28 bostadsrätter alla sålda, klar våren 2014 
• Brisen, nybyggnation av ca 35 lägenheter, på gång. 
• Slänten 23 tomter, startklart. 

 

 

mailto:rositajansson@telia.com


4 
 

FJÄLLBACKA SAMHÄLLSFÖRENING   
c/o Rosita Jansson 
Föreningsgatan 29 telefon: 0525  - 321 65  
450 71 FJÄLLBACKA                                   epost: rositajansson@telia.com                      Bg 410 24 290 
 

Peo Johansson Samhällsbyggnadschef 

• Ny parkering vid tetrapack, p-skivor kommer till sommaren, P-förbud på 
Allegatan införs, Fler offentliga toaletter kommer i sommar. 

•  Torget: Sista geotekniska undersökningen gjord, man har funnit glidlera 
utanför Torget. 2 förslag finns som kommunen skall ta ställning till.  

• 1) Spontning som har en ny upptäckt svårighet med glidlera i havet 
•  2) Trädäck höj och sänkbart som är körbart för bilar, vintertid.  Kostnad 

45-60 milj kronor. Samhällsföreningen kommer snart få ut mer om 
detaljerna runt förslagen. Byggnation tidigast 2015. 

 

Karin Kempe, näringslivssekreterare 

• Tanums kommun har 2200 företagare 98 st nya i år. En näringslivs 
strategi är tagen för 2012-2017 finns att läsa på hemsidan. Bohusfrakt 
kommer att etablera sig i Tanum på gamla IAC. Ett nytt kontaktcentrum 
för företagare kommer att etableras 2014. Målet är att det skall vara 
enkelt att vara företagare i Tanum. 

Lars Mossberg och Per Johansson, Marinvest 

Ägare till Richters berättar vilka planerna är för sin fastighet och området . 
Vad som är avgörande är reningsverkets flytt och att det inte blir kvar någon 
pumpstation som medför lukt. 

Annika Torevi, Nestorsgården 

• Annika berättar hur långt planerna har kommit för en byggnation vid 
Nestorsgården. Boverket kommer med besked i maj vilket stöd som kan 
ges kommunen har beviljat 1,5 milj.  

Ulf Pålsson, Brisen 

• Ulf beskriver sina planer för byggnation på gamla ”Brisentomten”. Planen 
är lägenheter i mindre storlek. Parkering under byggnaden. Gamla 
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byggnaden Brisen blir kvar. Troligen kommer det att finnas utrymme för 
verksamhetslokaler. 

Insamlingsstiftelsen för äldre boende Årsmöte 

• Göran Björving lämnar rapport vad som hänt under året. Karl-Axels fond 
har delat ut medel för att kunna ordna fest på service med servering av 
öl och vin. Detta var helt i linje med Karl-Axels intresse som var en 
gammal bryggmästare och hade stor kunskap om vin. Även gårdsrådet 
har fått stöd. Kapitalet i fonden är 2 milj. Insamlingsstiftelsen har som 
kapital 3,1 milj. 

• Val av suppleanter för 1 år blev omval på Edda Bjarnardottir, Anna-Lena 
Schub 

• Inga övriga val i år. 
• Val av revisor Jan Åke Nicklasson, godkänd revisor.  
• Valberedning är samhällsföreningen, enligt stadgarna. 

Fjällbacka 2013-12-12 

 

……………………………………………  ……………………………………….. 

Carina Bjurström/sekr   Rosita Jansson/ordf 

 

 

 

Justerare Annika Torevi……………………………………………… 

 

Justerare Krister Lindh………………………………………………. 
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