
 

 

Årsmöte för Fjällbacka Samhällsförening (FSF) på Bååthaket 2021-11-24 

 

Närvarande från styrelsen: Jacob Agertoft, Karin Darpö, Agneta Blomqvist, Gustaf Berggren, 

Timmy Ahlström och Pernilla Uttgren.  Dessutom deltog även cirka 60 medlemmar.  

• Jacob Agertoft öppnade mötet. Jacob valdes till mötets ordförande och Pernilla 

Uttgren valdes till sekreterare. 

• Till justeringsmän valdes Eva Björving och Clas Collin. 

• Kallelsen ansågs ha kommit i god tid före mötet. Den skickades ut per post, och fanns 

även publicerad på FSF:s hemsida. 

• Ur verksamhetsberättelsen:  

- Vi hade städdag i våras. Plockade upp skräp längs med vägarna i samhället. 

Avslutade med gemensam korvgrillning.  

- FSF har överklagat bygget av en mobilmast på Vetteberget.  

- Fått igenom skyltning att man får cykla på enkelriktad gata.  

- Fartsänkning på Dinglevägen från 60 till 40 km/tim.  

- På scenen på Badholmen hade man under sommaren en välgörenhetsgala.  

- Reparation och underhåll av scenen har genomförts. 

- Föreningsmöte med flera föreningar i Fjällbacka arrangerades under hösten 

2021. 

- FSF planerar att genomföra en aktivitetsrunda i samhället 2022. 

• Ekonomi. 1 november så hade föreningen 104 604 kronor på kontot.  -   FSF har fått  

5 000 kronor från Bergqvistfonden. Det har varit kostnader för reparation och 

underhåll av scenen.  

• Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

• Revidering av stadgar. Gustaf Berggren presenterade föreningens förslag till 

reviderade stadgar och årsmötet röstade för att godkänna dessa. För att bli giltiga 

måste de nya stadgarna godkännas även på vårmötet 2022.  

 



• Val av styrelse: 

o Gustaf Berggren, valdes till ny ordförande.  

o Pernilla Uttgren, omval, ordinarie ledamot 2 år,  

o Agneta Blomqvist, omval, ordinarie ledamot, 2 år.  

o Stefan Börjesson valdes in som ordinarie ledamot i 2 år.  

o Roger Reinesund valdes in som ordinarie ledamot, 2 år.  

o Lisa Bjurenvall ledamot i 1 år.  

o Karin Darpö, kassör, suppleant 

o Alexander Eriksson, valdes in som suppleant 

o Carina Bjurström är ordinarie i ytterligare 1 år.  

o John Johansson, revisor, 1 år 

o Mats Dahlberg, revisor, 1 år 

o Anna Falkenberg, revisorssuppleant, 1 år 

De styrelseledamöter som avgått är Jacob Agertoft, Ingrid Bräck-Jensen, 

Timmy Ahlström och Erik Norderby.  

• Inkomna motioner:  

o Motion 1 (inlämnad av Eva Björving): ”Hur sker kommunikationen mellan 

Samhällsföreningen och de medlemmar som saknar mejl eller Facebook. 

Behövs det ev. en brevlåda intill informationstavlan vid Coop?” – Förslaget 

om brevlåda röstades ned.  

o Motion 2 (inlämnad av Eva Björving):  ”Informationstavlan utanför  Coop  bör 

förbättras/förnyas och det bör finnas tydliga regler för tavlan. Det bör framgå 

att den bara är till för föreningar i Fjällbacka. Det bör finnas någon eller några 

som har huvudansvaret för skötseln av tavlan.”-  Frågan diskuterades under 

mötet och kommer tas upp igen vid kommande styrelsemöte. 

• Övriga frågor som togs upp under mötet: 

- Clas Collin tog upp följande:  Man saknar fritidsgård i Fjällbacka. Borde finnas en 

gemensam plats för ungdomar i åldern 12-19 år att träffas på. Enligt uppgift finns 

det 107 ungdomar i den åldern. Frågan bör drivas tillsammans med kommunen.  

- Karin Gustafssontog upp följande fråga:  Flera församlingshem runt om i 

kommunerna har varit till ute till försäljning. Är det något som kommer hända i 

Fjällbacka? Vi får vara uppmärksamma på detta. Något man kan göra? Detsamma 

gäller brandstationen.  

- Någon nämnde cykelpool. Det vore trevligt om det fanns en sådan. Även någon 

typ av cykelverkstad i samband med cykelpoolen.  

- Fråga: Kan FSF påverka byggnation av cykelvägar i kommunen?  

• Information från Tanums Kommun: Hans Schub ersatte Liselotte Fröjd och stod för 

information från kommunen angående vilka planer man arbetar med. Han nämnde 

följande: ”Badis”, Kajen, Norra Backa, Lunnemyren (se mer nedan), Långsjö Camping, 

Flyg, Bräcke, Slänten, Coop, samt industri-marken. 



• Jacob Agertoft tog Tanums Hamnars vd:s Jan Larssons roll och berättade om den 

pågående renoveringen av kajen som går helt enligt tidsplanen. 

• Jacob informerade även om bygget av den nya förskolan på Liden vägen. Den blir på 

1400 m2 och byggstart sker sommaren 2022. Bygget kommer ta ca 18 månader. 

• Andreas Franchetti berättade om planerna kring bygget på Lunnemyren-området. 

Tanken är att där ska vara blandad bebyggelse i form av radhus, villor och 

flerfamiljshus. Det ska vara trähus i några olika färger. Förhoppningen är också att 

binda samman Fjällbacka och Skeppstad med en mindre väg.  

 

• ”Insamlingsstiftelsen för Äldreboende i Fjällbacka” och ”Stiftelsen Olga och Carl-

Axel Ericssons fond för gamla i Fjällbacka”. 

Jürgen Wickert redogjorde för arbetet med de båda stiftelserna: 

-  Olga och Carl-Axel Ericssons fond för gamla i Fjällbacka skänkte 52 000 kronor 

till Fjällbackaservice, för att man skall kunna servera hyresgästerna öl och vin vid 

helger. Pengarna skulle också gå till sommarblommor på innergårdar och 

balkonger. Man skänkte även 20 000 kronor till Gårdsrådets verksamhet för 

aktivitetskorgar.  

- Insamlingsstiftelsen. Inga väsentliga händelser under året. 

- Till styrelse för de båda stiftelserna:  

o Jürgen Wickert, Vald till ordförande på 1 år 

o Stefan Werner, ordinarie ledamot, nyval på 2 år 

o Monica Tollborn, ordinarie ledamot, omval på  2 år 

o Isabella von Hofsten, suppleant, omval på 2 år 

Dessutom ingår Ann-Lena Schub och Kalle Kahlman i styrelsen. De 

omvaldes förra året på  2-år. 

 

Jacob Agertoft, ordförande                               Pernilla Uttgren, sekreterare 

 

Protokollet justeras av 

 

Eva Björving                                                                         Clas Collin 

 

Fjällbacka i december 2021 


