
 

 
Fjällbacka Samhällsförening Vårmöte  
24 Maj 2011 
 
Närv. 55 st 
 

 Rosita öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 Till ordförande för mötet valdes Rosita 
 Till sekreterare för mötet valdes Carina  
 Till justerare valdes Lennart Juliusson, Erik Edberg 
 Kallelsen godkändes 
 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna finns att läsa på 

hemsidan. 
 Ledamöter till valberedningen: Omval Annelie Thorstensson, nyval Hans 

Schub 
 Vad har hänt sedan senaste mötet. Rosita berättar vad vi har arbetat 

med,detta finns att läsa i kommande nummer av Fjällbacka bladet. 
 En ny arbetsgrupp skall bildas och har hand om skyltning i samhället. Eva 

Björving är ansvarig, intresserade kan att var med kan höra av sig till 
henne. 

 Camilla Mole Björk från Plangruppen i kommunen berättar vilka planer 
som arbetas med i Fjällbacka, sammanlagt 13 st. Hamnområdets 
planprogram har blivit godkänt av kommunstyrelsen. Där fortsätter nu 
arbetet. En tidsplan har lagts för det fortsätta arbetet . Kajen 2011, Infart 
parkering 2012, Bevarandeplaner 2012, Utformning av offentlig miljö 
hamnområde badholmen 2013, Bussplanen 2012, Gestaltningsprogram 
2013. Detaljplanen för kommande verksamhetsområde, sker i 
samrådsmöte under juni månad. Håkebacken byggs i höst. Vetteberget 
etapp 3, är på gång, där skall en arkitekttävling utlysas. 

 Claes Grûnewald som är ordförande i styrelsen för Stora Hotellet och 
berättar att 60 st har köpt hotellet, detta var klart 15 okt. Nu sker en 
ommålning utvändigt av hotellet och en nybyggnation av terrass på 
baksidan. Invändigt sker en upprustning av möbler textilier, el och 
brandsäkerhet. Det har bildats olika sektioner som arbetar med 
marknadsföring, fastighetsutveckling, för utveckling och  



 
 
iordningsställande av fler rum, ungdomsgrupp som ger förslag på 
underhållning , marknadsföring av Fjällbacka som upplevelse destination 
och som i sin tur säljer hotellet. Man arbetar även med att rekrytera en ny 
operativ ledare då Lars-Erik Persson vill sluta. 

 Cecilia Wingård gör en inventering av Fjällbackas kulturbebyggelse runt 
Allégatan. 

 Annelie och Tom Svenson har påbörjat planarbete för att skapa nya 
tomter uppe i berget bakom Målgården. 

 Fjällbacka Brandkår skänker en hjärtstartare till samhället. Den kommer 
sommartid att finnas på Ackes Korv & Grejer och vintertid på Konsum 

 Ulf Pålsson visar sina byggnadsplaner för Brisen tomten. Brisenhuset blir 
kvar och renoveras till lägenheter, därefter byggs flera små hus totalt 20-
25 lägenheter, 2 våningar, 3 rum o kök , Längs Allégatan blir parkering 
under gatuplan. Man gör även en gång o cykelväg längs Allégatan. Det 
finns en hemsida för alla intresserade där man kan gå in och läsa vidare 
och även ställa upp sig på kö. www.fjallbackabrisen.se 

 Insamlingstiftelsen för Olga och Carl Axels fond har skänkt ytterligare 
40.000kr förutom de tidigare 100.000 kr till ett utegym på service. 
Gårdsrådet får 30.000kr till sin verksamhet. 

 ”Sillens dag”, arrangör är Thomas Johnsson, hålls 5 juni kl 12:00-15:00. 
Nestorsgården kommer att hållas öppen och där kommer även ett 
bakluckeloppis att hållas. Sill och potatis serveras på Fjällbacka service i 
matsalen. Sillen är skänkt av Abba. 

 Kvarterskliniken kommer ev. att öppna en vårdcentralsfilial i gamla 
bankhuset i Fjällbacka för att ge service åt de patienter som är boende i 
den södra regionen och är listade vid Kvarterskliniken i Tanum. Några 
röster uttryckte farhågor att den befintliga Vårdcentralen kommer att slås 
ut och att man kan mista Apoteket. 
 
Vid pennan  
Carina Bjurström 
 
Justerare : 
 
……………………..  …………………………. 
Lennart Juliusson   Eric Edberg 

http://www.fjallbackabrisen.se/

