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Grebbestads Samhällsförening
Årsmöte verksamhetsår 2015
10 mars 2016 kl 19-21.00 i Skärgårdshuset
PROTOKOLL
19:00 Kicki Sjögren Anders Pris 2016 är årets Pristagare. Eva-Lena Åhlund och Agneta Almeida delade ut
diplomet och en check på 5 000 kr till Kicki.
Kicki Sjögren är en drivande företagare med framåtanda med patos för att hålla Grebbestad levande året runt
och ge ”Livet en guldkant bland kristallkronor och ljuvliga bakverk”!
Genom att föra pappa Charlies bagartradition vidare berikar hon Grebbestad med ett populärt bageri med café
och världsberömd frukostbuffé där man kan steka egna våfflor. Liksom far sin ser hon bakning som en stor
konst där kvalité och utseende är en hedersak och aldrig får fuskas bort. Ingen kan undå att smittas av Kickis
glada humör och entrprenörskap. Många är det som minns Kickis tappra försök att göra Världens längsta
anjovismacka under en Grebbestad Carneval för några år sedan!
Kickis motto: Alltid ge lite mer än förväntat & ”Arbé é livet - pengar är bonusen!
§1. Årsmötet öppnas och Neta hälsar hjärtligt välkommen, speciellt till Liselotte Broberg, Ann-Sofie Karlsson
och Olof Jönsson.
§2. Kallelsen godkändes.
§3. Agneta Almeida valdes till mötesordförande.
§4. Malin Sellmann valdes till sekreterare för mötet.
§5. Bengt Karlsson och Bengt Vineberg valdes till justerare.
§6. Verksamhetsberättelsen fanns upptryckt och den lästes upp.
§7. Resultat-och Balansräkning samt Revisionsberättelsen lästes upp och förklarades av Lars Karlsson, kassör.
§8. Mötet godkänner Verksamhetsberättlese och Årsredovisningen och ger styrelsen ansvarsfrihet.
§9. Årsavgiften beslutas vara oförändrad: 100kr/enskild, 130 kr/familj, 200 kr./företag. För företag tillkommer
serviceavgift till Info Center enligt kategorier.
§10, 11, 12, 13. Eva-Lena läste upp valberedningens förslag:
Val av ordförande för 2016
Agneta Almeida (omval)
Val av styrelseledamöter
Lars Karlsson
Magnus Berglund
Malin Sellman
Hans Pettersson
Val av ersättare:
Staffan Greby
Roger Berntsson
Anders Norén
Geert Criel
Förslaget till ny styrelse godkändes:

1 år omval
2 år omval
2 år nyval
2 år omval
2 år omval

Val av revisorer:
Inger Jacobsson
Eva-Lena Åhlund
supl. saknas
Val av valberedning:
Eva-Lena Åhlund
Kerstin Sjögren
Inger Jacobsson

1 år omval
1 år omval

1 år omval
1 år omval
1 år omval

1 år omval
1 år nyval
1 år omval
1 år omval

§14. Inkomna motioner. Kerstin Sjögrens motion om den besvärliga trafiksituationen i Grebbestad läses upp
med en vädjan om att ”smala huset” vid Hertigen skall rivas. Trafiknytt i år är 40 km gränsen från innan
campingen och till GULF, istället för 30 som förrut. Bifogas protokollet.

Tel: 0525-61188. E-post: info@grebbestad.se. www.grebbestad.se

1/4

Grebbestad samhällsförening
Org.nr. 855900-2657. Bankgiro 5201-6854
----------------------------------------------------------

§15. Övriga frågor:
a)Falkeröd Tjärnen. Tommy Sandin är i kontakt med Länsstyrelsen för att gräva ut tjärnen, så att vi återfår
vattenspegeln upp mot Hembygdsgården.
400 000 kr beräknar han att det kommer att kosta. Kan Prinsarna hjälpa till?
a)Fiber
Ingmar Thoresson, med uppdrag från kommunen att jobba med Fiber rapporterade att landsbygdens fibrering
nu är avslutat i Tanums kommun. Återstår Vinbäck och norr om Hedemyrs, vilket också har en lösning.
Hamburgsund har löst det genom omkringliggande fiberförening. Endast Grebbestad och Fjällbacka är kvar.
Skanova lägger in planering för 2017 hoppas formalisera det innan försommaren 2016. 15-20 00 kr, räknar de
med att det kommer att kosta för 100MB bredband, TV +Telefoni. Till det kommer grävningen på egen tomt.
Haken är att priset sätts efter anslutningsgrad, ju fler som är med från början ju lägre blir priset. Många är idag
nöda med ADSL via kopparledningarna. Man kan idag få hastigheter om minst 30MB och högst 60 MB. Men
man bör betänka att fukt läcker in i ledningarna och gradvis förstör kopparledningarna och att Telia sedan 2015
endast underhåller sina stora kopparledningar. Rörvik och Stöberget ligger just nu sämst till problemstörningar.
Det är problematiskt att många är nöjda med det som det är, men kopparledningarna är på utdöende….
b)Hamnpailjongen Kicki påpekar att paviljongen och scenen ser mycket tråkiga ut. De behöver renoveras och
målas. Samhällsföreningen med Geert gör det inför årets säsong.
c)Bouleplanen behöver mer grus. Vem tar tag i det?

§16. Mötet avslutas med tack till avgående ledamöter.

Signerat:

Neta Almeida, ordf.

Malin Sellmann, sekr.

Bengt Karlsson, justerare

Bengt Vineberg, justerare
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MINNESANTECKNINGAR från den information de inbjudna gästerna gav:
LISELOTTE BROBERG, kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med
ANN-SOFIE KARLSSON, Chef Mark/exploatering och
OLOF JÖNSSON, tf Planchef, informerar om
aktuella utvecklingsfrågor som berör Grebbestad och kommunen;
-översvämningarna-förbifarten-parkeringarna-g/c vägar-stranden-demensboende mm

Liselotte Broberg presenterar sig. Hon bor här i Grebbestad och har suttit 2 mandatperioder i
kommunstyrelsen innan hon blev kommunalråd. Kom just från ett Nystartskalas för företagare i
kommunen. 140 företag startades i kommunen förra året, vilket är väldigt högt och mycket bra.













Kommunen har 6 miljoner i överskott, men har investeringar på 130 miljoner. 63milj till v/a anläggningar.
Fjällbackas reningsverk står på tur.
Agnebergsberget är klart för bygge av villor och hyresrätter. Man bygger smått och stort och hyresrätter.
Reningsverkets tomt på Svinnäs är aktuell för byggnation men Strandskyddet sätter gränser.
Västra vägen måste komma igång annars har vi inget Grebbestad kvar!
Östra förbifarten ligger kvar men tyvärr långt i framtiden.
Nattbelysningen viktig för trygghet och trivsel.
Återvinningscentralen flyttas inte till Hamnplan!
Parkavdelningen, som nu används för flyktingbarnen avvecklas. Vad det skall vara där istället är inte klart.
Äldreboendet i Grebbestad skall utredas och inte flyttas till Agneberg utan finnas kvar centralt, i närheten
av Båthyllan.
Stranden under utredning, Jeanette Bäck, är anlitad konsult och arbetar för att hitta lösningar. Pengar
finns i budget och mer kan sökas från EU.
g/c väg, Sportshopen – Vadskär skall göras om till ett trevligt hårdlagt gång- och cykel stråk.
GULF frågan, bör samhällsföreningen ta upp på ett speciellt möte då miljö/bygg är närvarande.

Olof Jönsson; pågående detaljplaner:










Västra vägen och Ulmekärr; Flera planer och projekt är inblandade och berör både kommunen och
Trafikverket eftersom samfinansiering behövs. Tidsplanen: 2017 samrådshandling är körklar. 2019-2020
bygget utförs. Ansvaret fram till Sommarmöbler är kommunens, via Ängens förskola fram till
Grönemadsvägen och vidare in til Hamnplan. Ny detaljplan på gång bakom Charlottenlund, TW gata
Hamnplan och ut mot Svinnäs. Inte lätt hitta en lösning där. Vägplanen är beställd och det blir tillfälle till
synpunkter när förslag finns. Programsamråd kommer till sommaren 2016. Förbifart och Västra vägen är
jätteviktigt för Grebbestads utveckling.
Kollektivtrafiken är upphandlad av alla kommuner i norra Bohuslän och där slåss man mot Västtrafik.
Översvämningsutredning har gjorts. Prognosen är allt högre vattenstånd med tiden och måste hanteras.
Kraftigt översvämningshotat enligt Länstyrelsens 2,2 m om 100 år. Då har vi 1 meter över dagens nivå. Plus
1meter marginal +3,3 meter. Man landar i vilka skyddsåtgärder som kan göras och vad marken tål.
Tanums kommun beställer just nu högvattensåtgärder, geotekniker och högvattensexperter är anlitade.
Svinnäs detaljplaneprogram håller på att göras just nu, stort och spännande
Rörvik, antagen men överklagad. Sportshopen etapp 2 plus småbåtshamnen är på G.
Påbyggnad på Bocken, planen färdig, men det blir för dyrt med en extra våning. Istället planerar man
bygga innemellan. En plan som godkänts för 9 års sedan.
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Kommentarer från åhörarna:
 Kerstin och Kicki Sjögren rapporterar från Nedre Långgat 23. Situationen är katastrof, för oss som äger
fastigheter där och det blir bara värre, det går så långsamt, inte ett handtag sedan 1953! Måste göras
något nu…
 Muddringen vid Hamnplan bidrog till en stor förändring eftersom endast halva spontningen genomfördes
trots att Länstyrelsen ålagt kommunen att sponta hela inre delen av viken. Länsstyrelsen har svarat
samhällsföreningen och styrkt att man ålagt kommunen utföra hela spontningen, men Länsstyrelsen har
inget påtryckningsmedel gentemot kommunen att ta till.

Ann-Sofie Karlsson











g/c väg är Trafikverkets ansvarsområde och kräver en detaljpaln och det tar tid.
Marken är inte stabilt i kröken vid badplatsen. Badplatsen skall synkas med det Trafikverkets byggnad av
g/c väg. En arbtesgrupp finns på kommunen, där samhällsföreningen är representerad genom en
arbetsgrupp. En anlitad landskapsarkitekt jobbar just med den planen.
Vad händer med T-bryggan? Förslag att flytta den till Ångbåtsbryggan är ett alternativ. Det ingår i
Centrumplanen. Bryggan är helrutten i vattenytan, men bra därunder.
Parkeringar. Raden längs ner på Hamnplan var förr långtidsparkering, men inte förra året. Frågan ligger på
bordet i tekniska nämnden. P-skivor gäller 15/6-15/8 för att få omlopp på bilarna. Samhällsföreningen
sköter det. P-skivor finns numera också i Fjällbacka och Hamburgsund, men inte i Tanumshede.
P-automater ännu inte aktuella i kommunen.
Boende- företagskort finns att köpa på kommunen, men det finns ju inga platser, under högsäsong.
Kommunen förstår problemet, men det finns ingen bra lösning. Ett förslag är att de som har tomtmark
anlägger en egen parkering.
Varningsskylt vid högvatten efterlyses. Besökare kan råka illa ut vid torget. Vägen borde tydligt stängas av
vid högt vatten.
Fråga från Kerstin Sjögren om det ”Lilla Huset” nedanför Kaptensgården. Skall det stå kvar? Vi har
möjlighet tycka till i den nya kommande centrumplanen.

Efter paus









GULF. Åsa presenterar sig och sitt dilemma med den påbjudna saneringen av GULF bensinstation.
Anledningen är föroreningar i marken. 2004 provborrningar kontroll igen 2012 av ny tjänsteman. Det är
helt orimligt att behöva utföra saneringen under pågående verksamhet. SE1 köpte SHELL och problemet är
en gammal miljöskuld, som de tar fullt ansvar för, och den långa tiden som förflutit efter beslutet i
nämnden förra våren fram till nu.
Ett beslut där nämnden valde att saneringen måste göras omgående istället för att vänta tills
verksamheten läggs ner eller byter ägare. Detta tuffa beslut är unikt i Sverige; att man griper i i en
pågående verksamhet. Kommunen valde schaktsanering och att alla pumpar måste bort.
Åsa orkar inte dra detta längre och lägger ner i juni om inget oförutsett hände. Hon hoppas att någon
köper macken och driver den vidare. Saneringen måste vara klar i september. Åsa överklagde till
Länsstyrelsen, men orkade inte driva på, då hon inte kände något stöd hos kommunens tjänstemän och
politiker för sin situation. Därför återkallade hon överklagan.
Mötet beslutade att samhällsföreningen tillsammans med Prinsarna skall ta kontakt med kommunens
tjänstemän och politiker för att få en förklaring och framhäva det omöjliga att utföra saneringen under
högsäsong och det orimliga i att försätta en företagre i en situation där årets högsta försäljningsmånader
försvinner!

Vid protokollet,
Malin Sellmann sekreterare
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