
 

Fjällbacka Samhällsförenings Årsmöte 2010-
11-23 
Närv: 35 st 
 

 Mötet öppnades av ordförande Rosita Jansson och alla hälsades välkomna. 
 Ordförande för mötet Valdes Hans Schub 
  Sekreterare för mötet Valdes Mats Finn 
 Dagordning och kallelse godkändes. 
 Val av 2 st justerare och rösträknare: Valdes Eva Björving, Håkan Pettersson 
 Föregående mötesprotokoll lästes och lades till handlingarna.  
 Verksamhetsberättelse för 2010 lästes upp av ordförande 
 Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn. Ingående saldo 6059kr utgående 1772kr 
 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen; Svar ja 
 Val av styrelse: Ordförande på 1 år valdes Rosita Jansson                            
 Val av 3 ord styrelseledamot: Omval Peter Engberg, Nyval , Anita Nystrand Karlsson, 

Ingemar Granqvist 
 Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år: Omval Peter Karlqvist, Mats Finn 
 Val av revisorer: Val av 2 ordinarie på 1 år: Omval John Johansson. Lena Ekström 
 Val av 1 st revisorsuppleant på 1år :Omval Anna Falkenberg 

 
ÖVRIGT 

 Rosita läser upp vad de olika arbetssgrupperna gjort under året, se bilaga 
 Lasse Lundbeg informerade om att han ny fått OK att bygga hästgård med 12-14 

lägenheter, paddok mm. På Stora Anrås. 
 1 december  har FFF glöggkväll på Lilla Berith. 
 Mötet anser att SF bör trycka på så att Kyrkskolan byggs om eller säljes!! 
 På Turmässan kommer  man i år att ha egen monter för Tanums kommun där alla är 

representerade. 
 Kommande års Fjällbackabo kommer att bli vald av de föregående valda som 

kommer att kallas till ett möte varje vår för att utse årets pristagare. Formuleringen är 
som lyder, ”den person , gammal eller ung, delårsboende som helårsboende som  på 
det ena eller andra viset svarat för en bedrift eller gjort en insats, ideell-sportslig-
kulturell-företagsmässig eller något jämförbart med detta, som gagnar samhället oh 
därmed förmedlar en positiv bild av Fjällbacka”. Mötet enas om detta sätt att sköta 
utnämningen. 

 Han Schub informerar om utdelningen från Nancy och Åke Bergqvist fond c:a 
100.000:-, som i år  gick  till flera olika organisationer , boulebana, lekplatsen på 
torget, belysning kring hockeyrinken. Kommande utdelning är öppen för alla 
föreningar att söka .  

 Fråga från Anders Bräck Varför byggs inga lägenheter? Vi har bildat en särskild 
boendegrupp som arbetar vidare med denna fråga. 



 
 Kerstin Danielsson, Företagsutvecklare, Tanums kommun informerar om nybilade 

Tilläxtrådets fortsatta arbete. Mer om detta går att läsa på Tanums kommuns hemsida 
.Arbetet i Tillväxtrådet fortsätter med tre inriktningar, Boende, Näringsliv, Turism. 
Från fjällbacka representerat av Anita Nyström Karlsson, Ingemar Granqvist och 
Rosita Jansson. 

 
 Claes Grünewald informerar oss om det lyckade köpet och fortsatt drift av Stora 

Hotellet som nu blivit av. Fyra delårsboende, Claes och Per Grünewald, Lennart 
Blomgren och Anders Nilsson har tillsammans med ett stort antal investerare  lyckats 
få ihop tillräckligt med pengar för att köpa och driva  Stora Hotellet i framtiden. Detta 
gläder oss Fjällbackabor mycket då det annars hade blivit endast ett lägenhetshotell 
och då hade stått tyst största delen av året. Roligt att det finns ett så stort intresse för 
Fjällbacka. Fantastiskt initiativ. Vi behöver mer sådant om vi skall kunna utveckla 
Fjällbacka i framtiden. 

Fjällbacka 10-12-07 
 
…………………………….. 
Rosita Jansson/ordf 
 
 
…………………………….. 
Mats Finn/sekr 
 
 
 
Justeringsmän: 
 
 
………………………………..                      ……………………………….. 
Eva Björving               Håkan Pettersson 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ÅRSMÖTE Insamlingsstiftelsen 2010-11-23 
 
 Göran Björving ordf,  läser verksamhetsberättelsen och förvaltningsberätteselsen, där 

det bla framkom att det skett en utdelning av medel för inköp av utrustning för att 
bygga en ”lekplats” för äldre. Ekonomin ser bra ut behållningen har ökat jmf med 
förra året. Man har lagt ner mycket arbete på att få ned kostnader och öka 
behållningen. 

 Man har under året haft fyra möten. Revisor har varit Jan-Åke Nicklasson, Uddevalla. 
 
 Samhällsföreningen agerar valberedning övriga frågor sköter Länstyrelsen. 

Samhällsföreningen har enats om följande styrelse för verksamhetsåret 2010-11: 
 Val av ledamot i styrelsen 2 år nyval Jürgen Wickert 
 Val av ledamot i styrelsen 2 år nyval Karl Kahlman 
 Val av suppleant i styrelsen 1år nyval Monika Tolborn 
 Val av suppleant i styrelsen 1 år omval Anna-Lena Schub 
 
Fjällbacka 2010-12-07 
 
 
……………………………. 
Rosita Jansson 
 
 
…………………………… 
Mats Finn 
 



 

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

Bilaga till Årsmötesprotokoll 2010-11 23/ Rosita Jansson ordf. 
 
 
 
LATHUND ÅRSMÖTET: 
 
ARBETSGRUPPER 
Trafikgruppen:  
Åke Billberg, Marie de Soysa, Rosita Jansson 
Gatlykta efter 25 år i mörker på Sälviksvägen utanför 
villa Sydväst. 
Nya markeringar för övergång vid Granvägen-
Föreningsgatan 
Nya markeringar övergångsställe vid Q8 
Alla gatlyktor byts ut mot energisparande ljus 
50-skylten på Dinglevägen flyttas upp till Rimfaxe 
(boende fixat) 
Kvar att göra Enkelriktning av Allégatan mfl plus 
Nytt möte med Vägverket bestämt till 26/11. 
Från årsmötet: 
Se över parkeringen på Syrénvägen, skräp, lådor mm. 
Barnen leker där, ingen lämplig lekplats. Ses över. 
Leif Hugoson ber att vi skall påminna Tanums kommun 
om att det skall sättas upp gardister ner mot 
kyrkogården längs den nya trottoaren, enligt 
överenskommelse med Tanums kommun.  
 
Parkeringsgrupp: 
Carina, Kåge 
Arbete med att skaffa fler  parkeringsplatser fortgår. 
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Från Årsmötet: Fler långtidsparkeringar önskas. 
 
Tomtgrupp: 
Mats, Peter K 
Mats och Peter undersöker hur framtiden ser ut. 
Vetteberget är igång i plangruppen. 
Slänten ner mot idrottsplanen är igång. 
Det står 143 personer  i tomtkö i Fjällbacka och 1100 
personer önskar lägenhet. I Tanums kommun fördelat på 
Bullaren 100 st, Tanumshede 480 st, Fjällbacka 250 st 
och Grebebstad 520 st.   Minkfarmen, inköpt av Tanums 
kommun då det fattas avlopp till markområdet. 
 
INDUSTRIMARK 
TK skickat ut förslag på ny industrimark runt omkring 
Tetra Pak enligt ÖPL från 2004. 
SF ställer sig bakom att Fjällbacka behöver tomter 
industrimark/verksamheter.  
 
GÄSTHMANEN-KAJEN: 
Rosita , Carina (Ingemar Granqvist). 
Planen är uppe i plangruppen och det är ett visionsmöte 
bestämt till den 30/11 med inbjudna som har sin 
verksamhet i och runt strandlinjen. Kallas nu ”Seaside 
Fjällbacka 2025”.  Vi får delta i det fortsatta arbetet. 
 
KIKAREN, Vetteberget: 
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FFF tillsammans med Askengren har  inköpt en kikare 
som står på toppen av Vetteberget. Kikaren skall invigas 
den 27/11 med en promenad/guidning, av våra duktiga 
guider, går från Pålarnes skulptur, vid kyrkan, där 
stenbänkarna nu är klara, och upp till Vetteberget för 
invigning. 
 
BRANDKÅREN 
Stort larm utgick till Fjällbacka Frivilliga Brandkår, natten 
mellan lördag och söndag 20-21/11, ett fritidshus på 
Örnekullen stod i lågor och var övertänt när brandkåren 
kom till platsen. Fritidshuset gick ej att rädda och brann 
ner till grunden. Man fick koncentrera sig på att rädda 
omkringliggande hus. Samarbetet gick bra mellan den 
kommunala Räddningstjänster och vår Brandkår. 
Tittskåp klart och skall sättas upp på utsidan 
brandstationen, där visar vi bilder mm från Brandkåren.  
 
JULMARKNAD 27/11 
Julmarknaden går av stapeln på Torget i Fjällbacka 
lördagen den 27/11, kl 13-18. I år c:a 25 stånd. 
Rebecca samordnare. 
 
NYÅRSFIRANDE 
Nyår firas i kyrkan som vanligt. 
 
 
 


