
 

 

 

Vårmöte  

 Fjällbacka Samhällsförening 

På Fjällbacka service 
 2019-05-29 

Närv: /27 st  

• Val av ordförande för mötet: Valdes Jacob Agertoft 
• Val av sekreterare för mötet. Valdes Carina Bjurström 
• Val av rösträknare och justeringsmän. Valdes Eva Björving och Anders Bräck. 
• Kallelse och dagordning. Kallelsen har skickats ut på Facebook och annonsering på 

Konsum. Tyvärr hade inte Facebook nått alla. Styrelsen kollar upp detta. 
• Val av valberedning. Nyval av sittande valberedning Hans Schub och Ulriksson. 
• Samhällsföreningens ekonomi är god efter scenen är slutbetalt beräkning ca 70,000 

på kontot. 
• Scenen. Framfördes klagomål på att inte ett möte hade initierats redan i januari. 

Styrelsen har arbetat med scenfrågan sedan 2015 och har vi varje vår- och årsmöte 
haft uppe scenen på dagordningen. Vi har sedan lång tid tillbaka redan beslutat att 
den skall byggas. Därför har styrelsen dröjt med mötet och beslöt att ta upp frågan 
på vårmötet. Flera framförde åsikter om utseende, placering , varför den har kommit 
till, varför ingen lokal entreprenör byggt osv.  Ordförande och Timmy ansvarig för 
offertframtagande förklarade varför ingen lokal entreprenör har utfört byggnationen. 
Orsak att ingen ville lägga ett anbud pga att de inte hade tid. Förfrågan har gått ut till 
20-25st lokala byggherrar Vi har sökt 2 st bygglov pga av en förändring utifrån åsikter 
från allmänheten. Arrangemang: Det har bildats 3 st grupper som arbetar med detta. 



En ungdom, en barn, en vuxengrupp. Om någon vill kontakta gruppen lämna åsikter 
önskemål osv. har vi ordnat ett hotmail konto till gruppen. fjbscen@hotmail.com. 
Invigningsdatum ej bestämt. Återstående arbete är målning av utsidan, koppla elen 
ev ordna högtalare och mikrofon. Scenen skall alla ha möjlighet att boka genom 
vandrarhemmet och turistinformationen. Gratis för Fjällbacka boene men 
utifrånkommande betalar. Vi kontrollerar om det krävs tillstånd från polis eller 
kommun vid arrangemangen. Ordningen runt scenen kommer vandrarhemmet och vi 
själva vara ansvariga för. Totala kostnaden för scenen ca 250.000kr. 

• Vägarna är äntligen asfalterade runt berget. Vägverket vill att kommunen tar över 
ansvaret för vägar i samhället men det måste följa med en summa pengar tycker 
kommunen. Enkelriktningen är förlängd i år och det skall vara möjligt att cykla även 
när enkelriktningen kommer till. 

• Tomter Bostäder: Ser dystert ut ingen är så långt kommet som till snar byggnation. 
Slänten har fått problem med arkeologiska fynd som kräver ytterligare undersökning 
och bortforslande av jordmassor. 

• Övriga frågor: 
• Nu finns 270 st ungdomar under 19 år vi behöver en samlingslokal. Förslag gamla 

brandstationen bl.a. 
• Förslag gångtrafik endast i galärbacken. 
• Vad händer med kajen? 
• Utveckling av bussturismen diskuterades 
• Allas engagemang i olika frågor välkomnas. Påverka gärna politikerna.  
• Mötet avslutades 
• Sekr Carina Bjurström 

 

 

Eva Björving…………………………………. Anders Bräck………………………….. 

Carina Bjurström…………………………… Jacob Agertoft……………………………… 
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