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Bilden. visar det nuvarande byggnadsområdet vilket gränsar i norr och öst frå,n den gamla bebyggelsen med Karlsgatan till vänster och 
Bräcke-Ödsmålområdena till höger. Närmaste delen är Sumpanområdet där byggnationen pågår. Området till vänster bakom bebyg
gelsen (bergsområdet) är planerat för ett 30-tal byggnadstomter i vacker terräng. Området till höger upptager hyreshus samt industrier. 

Fjällbacka -
samhälle runt 
Veddeberget 
Det står nu helt klart, att sam
hällets byggnadsplanering grup
peras runt Veddeberget. Efter 
det de första utkasten till om
rådesplan har presenterats för 
uppdragsgivarna, byggnads
nämnd och kommunstyrelse, har 
även samhällsföreningen infor
merats. Samstämmighet råder i 
uppfattningen. Den fortsatta ut
byggnaden bör grupperas i fle
ra mindre kvarter runt berget. 
Efter att en längre tid ha brot
tats med negativ inställning till 
så kallad silhuettbebyggelse, har 
planmyndigheter nu accepterat 
att detta kan ske. Vi hälsar det 
med tillfredsställelse. Det är i 

(or/s .• id. /2 

ARSMCTE 
Föreningen för Fjällbacka håller årsmöte i Fjällbacka 
församlingshem fredagen den 15 juli kl. 20.00. Alla med
lemmar hälsas välkomna. 

FFF-festen 
Föreningen för Fjällbacka anordnar sin obligatoriska som
marfest, den s. k . Tennisfesten, på restaurant Fjällbacka 
Havsbad lördagen den 23 juli kl. 19.30. 

Ett gott råd till Er som tänker gå på denna fest. Beställ 
bord i god tid. Det är alltid problem med placeringar och 
plats över huvud taget. Tag med goda vänner och slå Er 
lös denna kväll i trevligt sällskap till fin musik och ut
sökt mat. 

Beställ som sagt bord i god tid och då till hovmästaren 
direkt, tel. 31208. Det är bättre en månad för tidigt än 
en timma för sent. 

Vi ses således först på årsmötet den 15 juli kl. 20.00 och 
sedan på festen på Havsbadet den 23 juli. 

Välkomna både medlemmar och deras gäster önskar 
FFF:s styrelse. 

Gammal obygd blir 
centrum för fritids-

bebyggelse 
Sidan 12 

Lion räddade norsk 
besättning 

Sidan 2 

Pensionärshemmet 
Äldersro har över-
låtits till kommunen 

Sidan 20 

Lerstens Kvarn 
70 år 

Sidan 5 
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Föreningen för Fjällbacka 
har till syfte att verka för 
Fjällbackas utveckling fram
förallt på näringslivets om
råde. Föreningen vill därför 
stärka intresset för Fjäll
backa i första hand bland 
före detta Fjällbackabor och 
bland sommargäster i sam
hället och den närmaste 
bygden. 

Några 
o 

sma ord 
Turistsäsong är kanske ett bätt
re ord än badgästsäsong, så som 
sommarlivet numera gestaltar 
sig vid våra badorter och även 
i Fjällbacka. Bilism, camping 
och båtliv sätter i hög grad sin 
prägel på samhället, framförallt 
under några hektiska juliveckor. 
Rätt mycket pengar omsättes i 
butikerna till affärsmännens 
glädje. Hur är serviceintresset 
inom kommunen? Lämnar det 
inte mycket övrigt att önska? 
Så har jag upplevt samhällets 
nydaning. Är sommargästerna i 
Fjällbacka en belastning för 
samhället eller utgör de en be
tydande inkomstkälla? Detta är 
en fråga som ofta diskuteras och 
olika synpunkter kan givetvis 
framföras. 

Turistpubliken i Fjällbacka har 
förändrats under de senaste 
åren. Vi ser inte bara gamla 
trogna gäster utan även många 
nya, som är okända med ortens 
förhållanden och som endast f Gr 
någon kortare tid vistas i sam
hället. För dessa skulle lä ttill
gängliga informationer av olika 
slag vara till stor nytta. Visser
ligen har vi inom Föreningen 
för Fjällbacka bekostat en orien
teringstavla vid infarten till 
samhället, men jag tror inte den 
räcker. Några centrala anslags
tavlor t. ex. vid torget och gäst
hamnen skulle säkert välkomnas 
speciellt av båtturisterna, som 
sjöledes kommer till samhället. 
På dessa anslagstavlor kan in
formation lämnas om postens 
och bankernas expeditionstider, 
var de är belägna, turlista för 
båtutflyter m. m. 

En sommarsäsong betyder ofant
ligt mycket för affärslivet, men 
skulle inte denna säsong kunna 

förlängas. Slutet av augusti och 
september månader kan ju vara 
idealiska för rekreation. Kunde 
man garantera, att eftersäsong
ens gäster inte fick tråkigt, om 
vädret skulle slå fel, vore mycket 
vunnet. Välplanerade utflykter 
till bygdens fornminn€n , bå ttu
rer till intressanta skärgårds
områden och sällskapsaftnar på 
hotell och pensionat skulle kun
na bidraga till att dessa semes
terfirare fick ut mer av sin vis
telse än under hektiska som
marmånader. 

En septembermånad i Fjällbacka 
bland de grå bergen med blom
mande ljung och lysande rönn
bär, då finns det tid att tänka 
och meditera. Här vilar stillhe
ten och friden. Det är så många 
som jagas av tidens jäkt, de vill 
se och uppleva så mycket som 
möj ligt. Men är ändå missnöj da. 
De ger sig inte tid att tänka och 
reflektera. 

Turismen är något Fjällbacka 
bör värna om. Då vi nästkom
mande år får en femte semester
vecka ökar kravet på att även 
denna förlängda ledighet skall 
bli innehållsrik och givande. 
Kanske vi även kan få nedan
stående lantbrukare att ändra 
sin inställning till oss sommar
gäster. 

En lantbrukare,. som bor en bit 
utanför samhället, var inte all
deles på det klara med hur han 

. bäst skulle ekonomiskt planera 
för sommaren, vilket framgår 
av följande meditation vid efter
middagskaffet. "Ja, du mor, e' 
de noggen förtjänst me' å hyre 
ud te badgäster? Trur du ente 
de e' like bra å fö upp ett par 
griser te i stället?" 

Alf Edvardsson. 

JJtinne1 Itån (]-iä1lbaeka 
KOMPLETTERAS MED EN VACKER SAK I 

FRÅN 

PRESENTBODEN 
INGA HANSSON TEL. 0525 - 3 10 26 

Eill ku~den1as liä~slf 

BAGERI = CHARKUTERI = SPECERI 
GLAS och PORSLIN m. m. 

Välkomna I EVA:s 
Tel. 0525/31014, 31252 

F jällbacka-Bladet 

Meddelande till 
Fjällbacka
Bladets läsare 
Då det inte kan vara uteslutet 
att under distributionen av 
Fjällbacka-Bladet nr 41 något 
exemplar vilket varit defekt 
kommit att sändas ut. Felet kan 
iakttagas genom att numreringen 
av sidorna inte sker i rätt följd. 
Vi ä r mycket tacksamma om nå
gon som fått ett dylikt exemplar 
meddelar oss detta. Vi kommer 
att omedelbart tillsända veder
börande en ny tidning. 
Med hälsning 

Redaktionen. 

Lion räddade norsk 
besättning 
Livräddningskryssaren Lion i 
Fjällbacka och dess besättning 
fiskarna Bengt Kahlman och 
Karl-Emil Bohlin, gjorde under 
pingsten en fin insats, då de räd
dade en norsk semesterbåt med 
sex personer ombord från att 
förlisa, åtta distansminuter väs
ter om Väderöarna. 

Den norska båten hade under 
seglingen råkat springa läck i 
det hårda väder som rådde. Det 
blåste cirka 20 sekundmeter, 
varvid båten tog in vatten. Vatt
net steg så pass högt i maskin
rummet att motorn stannade. 
Man tillkallade hjälp genom Gö
teborgs kustradio, varifrån Lion 
larmades. Även en större tank
båt kom fram till den drivande 
båten, men låg och avvaktade 
utvecklingen medan man invän
tade Lion. Från denna kunde 
man ganska snabbt få över en 
bogsertross till haveristen. 

Man var dock rädd för att båten 
skulle sjunka, så man tillkallade 
hjälp från Fjällbacka brandkår 
som mötte upp på Väderöfjorden 
och kunde få över en brandspru
ta till den norska båten, så att 
den kunde hållas flytande. 

Båten drogs in till Fjällbacka, 
dit man anlände på morgonen, 
men senare på dagen fick man 
fortsätta bogseringen till Smö
gen, där båten omedelbart togs 
upp på slip för reparation. 

NISSE CARLSSONS 

(j)am/-rLterinIJ 
Årets nya permanent 

Allt i modern hårvård 

Tel. 0525/31125 
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Islossning Anrås-älven katastrof 
för bryggor och båtar 

Bilden är inte ett avsnitt av ett pollandskap med skruvis utan 
ett avsnitt n orr om badplatsen i Mörhult. Isbarriären har byggts 

upp av förutom stora och små isflak , av bryggor och 
bryggstolpar m . m . 

Efter ett in tensivt regnväder som 
drog fram över bygden torsda
gen den 17 m ars steg vatten
stån det i Anråsälven vilken h ar 
sitt utflöde i sjön vid Mörhult 
över sina br äddar. Uppe i älven 
vid fritidsområdena höll m an 
j ust på a tt anlägga en hamn för 
fri tidsbåtar. För att under vin
ter tid k unna utföra detta arbe
te hade man sågat upp isen in
om ett område. När regnfloden 
kom bröts isen i älven vilken 
tillsammans med den uppsåga
de, rusade vidare ned mot lands
vägsbron. Nedanför bron höjde 
sig vattenståndet avsevärt eller 
någon meter över det normala 
och isen for tsatte genom om
rådet för att tornas upp nere vid 
västra änden där sjöisen var in-

• 

takt. Med stor k raft under sin 
framfart törnade de stora is
flaken mot vad som var i dess 
väg. Bryggor br öts ned och för
des bort och som turligt för år s
tiden var det inte många båtar 
i vat tnet varför skador på dessa 
inte blev så många. En båt sjönk, 
en annan, en större snäcka, hade 
bättre tur och lyftes undan för 
undan av de stora isblocken fö r 
att till sist hamna uppe på den 
höga isbarriären. Efter några 
dagar var vattenståndet åter 
normalt och isen fått ett fritt 
utlopp ut i fjorden. K var stod 
dock bilden av bortförda och 
raserade bryggor vilka skador 
kom att förorsaka ägarna eko
nomiska kostnader för dess åter
ställande. 

Lagfarter Inom Fjällbacka 
och angränsande områden vilka 
beviljats vid tingsrätten i Ström
stad . 

Alf J onasson, Fjällbacka, på 
Ödsmål Innergården 1:44, K vil
le, som han för 75 .000 k r . köpt 
av Märta J onasson. 

Erik och Ingegerd Dah lgren , 
Vingåker, på J akten 4, Fjäll
backa, som de för 80.000 kr. k öpt 
av Blända Richardsson. 

L eif Lj ungqui~t, Sk ärhamn , på 
Bräcke Nedre 2:36, K ville, som 
han för 216.000 kr. k öpt av Bengt 
Arrestad. 

S tig Thoren. St järnvägen 21, 
Skövde, på J ore 7:24, K ville, som 
han för 30.000 kr. köp t av Åke 
Stagneius. 

Kerstin och Ulf Rylander , S i
byllagatan 32, Stockholm, på 
Fjällbacka 115:1, Fjällbacka, som 
de för 228.000 kr. köpt av K arin 
Cadsson, Elsa Eriksson, Clary 
Svahn och Ester Dahlberg. 

Dödsboet efter Hakon Ander sson, 
Ödsmål, Fjällbacl:a, på Ödsmål 
Norgården 2:29, K ville, som de 
för 80.000 kr. kcpt av Tanums 
kommun. 

Emmy Carlsson, Ödsmål, F jäll
backa, på Ödsmål Norgården 
2:29, Kville, som hon för 40.000 
kr. köpt av dödsboet efter Ha
kon Andersson. 

Maj -Britt Thorwalls, Vinter vä
gen 15, Mariestad, på 1/2 av Ler
sten Uppegård 2:30, K ville, Ta
num, som hon för 42.000 kr. köpt 
av Klara Olsson och Es ter Nö
ring. 

Georg Moberg, Rabbalshede 
Gård, Rabbalshede, på L ersten 
Uppegård 2:61, Kville, Tanum, 
som han för 50.00.0 kr. köpt av 
Charles Bergling. 

Maj-Bri tt och John Johansson, 
Fjällbacka, på Ödsmål Innergår
den 1:70, Kville, som de för 
250.000 kr. köpt av Astrid 
Järund. 
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lossade 

hamn 

lerstens Kvarn 

Fjällbacka 

gödning 

Ryska fartyget m / s Baltiskiy-59 har anlänt till Fjällbacka hamn 
för att lossa gödning. 

Något som hör till sällsynthe
terna numera för Fjällbacka 
hamn är besök av båtar av in
ternationell karaktär. Och för 
övrigt förekommer det sällan 
n ågon in- eller utlastning, trots 
att det finns goda möjligheter 
därtill. Handelsföretaget Ler
stens kvarn, Fjällbacka, lossar 
num era sina importerade göd
ningsmedel i Fjällbacka. I slu
tet av februari månad ankom 

m / f Oesteriff och Ara av Ham
burg från England med 1.100 
respektive 1.500 ton gödning. 
Under första veckan i mars an
lände den sista baten i denna 
transportkedja, m / f Baltiskiy-59 
av Sovjet med 1.800 ton göd
ning även denna last från Eng
land. Från · lager i Fjällbacka 
distribueras gödningen ut till 
olika platser inom närliggande 
län. 

SSF:s nya basbåt sedan länge basbåt i SSN 
Mirr orjollen har trots rykten, 
som illvilligt spreds förra som
mar en om dess utdöende, av Sv. 
Seglarförbundet utsetts att jäm
sides med Optimist jollen vara 
basbåt för nybörjare. SSF har 
funnit att det blivit nödvändigt 
att u töka rekommendationen av 
jollar för nybörjare med en två
mansjolle. Valet föll på Mirror
jollen, som redan fostrat ett stort 
an tal duktiga jollebesättningar. 

Beslutet att rekommendera en 
tvåmansjolle vid sidan av en
mansjollen har hälsats med stor 
glädj e av alla de svenska två
mansjolleförbunden. Att just 
Mirr orjollen valdes bland alla 
typer av jollar beror på, att det 
är en klass som stadigt växer, 

att det finns ett fungerande 
klassförbund med sträng över
vakning av klassreglerna, att det 
är en liten lätt jolle som kan 
seglas av mycket unga besätt
ningar men där det också är 
möjligt för en instruktör att va
ra med ombord och att det finns 
"gamla" mirrorseglare med i 
toppstriderna i 470, Fireball, 505 
med flera klasser. 

Ett av alla de segelsällskap som 
aktivt bevisat att Mi-rrorjollen 
är en u tbildningsbåt värd att 
satsa på, är SS Norderviken. 
Under SSN:s standert har det 
sedan länge funnits en stor mir
rorflotta och fjällbackaseglarna 
har ju alltid tillhört Mirrorns 
elitgrupp. 

Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525 - 315 26 
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Internationella flaggparaden vid 
hamnen ett avslutat kapitel 

.. 

Under den vackra sommarförmiddagen hade det samlats mycket 
folk och gatan kantades på båda sidor av intresserade. Cere
monien försiggick så att seglårgossar ur SS Norderviken skulle 
hissa flaggorna och så snart de gått i land från sina båtar möttes 
de av fem pojkar ur FIK:s pojklag vilka överlämnade flaggorna 
varefter pojkarna tog plats vid flaggstängerna och när salut
skottet ekade gick flaggorna i topp. Platsens internationella 
ansikte möttes av människorna såväl i land som ute på fjorden. 
Invigningstalare var hr Alf Edvardsson, ordf. i Föreningen för 

Fjällbacka. 

Det var söndagen den 28 juni 
1970 som Föreningen för Fjäll
backa och Föreningen Fjällbacka 
Havsbad i samarbete kunde fira 
invigningen av flaggparaden vid 
Hällesporten. Man ansåg att 
denna internationella flaggning 
kunde bli ett PR för samhället 
under sommartid. Det kunde av 
utländska turister som anlöpte 
hamnen uppfattas som en väl
komsthälsning. Denna tanke gick 
vid skilda tillfällen i uppfyllel
se. Och ofta kom man i kontakt 
med gäster vilka satte stort vär
de på denna sed, och då fram
förallt av västtyska turister. 

Fem flaggstänger restes och be
slut fattades senare att utöka 
till sju, vilket inte kom till ut
förande på grund av svårighet 
att för varje säsong få n ågon 
som ville hissa och nedhala flag
gorna. Man visste inte hur det 
skulle lyckas eller om flaggning
en måste inställas. Men det ord-

nades dock till sist. Man hade 
till en börj an de fem ländernas 
korsflaggor i Norden, men an
talet utökades med VästtyskIand, 
England och Amerikas flaggor 
vilka omväxlande användes. 
Allt var frid och fröjd och man 
tycktes ha lyckats i sin före
sats. Men man hade inte räknat 
med att det kunde finnas vålds
verkare som ville utföra sabo
tage. Men så skedde dock. Det 
blev inte bara någon enstaka 
bedrift utan fortsättning följde 
säsongen ut. Linorna skars av 
på lämpliga ställen och knöts 
ihop så att en upphalning till 
topp inte var möjlig. Ett annat 
sätt var att släppa linan i topp 
med ena tampen och då fick ju 
stången tagas ned innan linan 
kom på plats. Ingen av dessa 
händelser sporrrade till fortsatt 
arbete men till sist kom det eko
nomiska in i bilden. Föreningen 
Fjällbacka Havsbad som svarat 
för underhållet av flaggor (flag-

gorna varade endast en säsong 
om det regnade och blåste) av
vecklade under senaste året sin 
verksamhet och då måste ju nå
got hända. Kommunen har nu 
övertagit denna roll och funnit 

F jällbacka-Blaåe. 

en lösning genom att sätta upp 
vimplar i svenska färgerna. 
Vimplarna har anbringats så att 
linan inte behöver användas 
vilket torde göra det hela be
svärligt för våldsverkarna . 

livräddningskryssaren lion, 
skärgårdens väktare 

Livräddningskryssaren Lion efter avslutad vintertjänst i skär
gården. Ombord synes skepparna Majner Bohlin och Bengt 

Kahlman. 

Vinterns sista uppdrag utfördes 
när den sista isen skingrades och 
försvann. Den gångna vintern 
hade varit en av de mest arbets
tyngda för Lions besättning se
dan kryssaren stationerats i 
Fjällbacka i slutet av SO-talet. 
Några direkta livräddningsupp
drag har man dock inte haft 
i vinter, men andra uppdrag har 
inte saknats. Sålunda har Lion 
stått i kontakt med skärgårds
borna när det gällt transport av 
post, gods och proviant m. m. 

En av de största uppgifterna 

har dock varit att man hållit 
en ränna öppen in till Fjällbacka 
så att fiskebåtarna har kunnat 
gå. Genom dessa insatser har 
fisket kunnat hålla på i det när
maste obehindrat. Utan Lion ha
de det blivit mycket svårt att 
klara sig ute i skärgården då 
isen antingen bar eller brast el
ler när den inte kunde forceras 
av båtar. Skärgårdsborna är 
mycket tacksamma mot Lions 
besättning vilken består av 
Bengt Kahlman, Mainer Bohlin 
och Karl E. Bohlin, vilka alltid 
står beredda att rycka ut. 

1Jfj9åeh.d efeh; 8.attJt 
Kville Sparbank ... 

~~ 

I a[[a bankären3en vänd E3er 
ti[[ sparbanken 

FJÄLL BACKA Tel. 0525 - 31018, 31380 
Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 

Rabbalshede och Kville. 
Oppningstlderna är för Gerlesborg 

måndag 10.00-13.00 
fredag 14.00-18.00 
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Fjällbacka samhällsförenings arbete 
röner stor uppskattning av plats
borna vilket framkom vid års
mötet som hölls i församlings
hemmets lokal den 2 maj . Ett 
30-tal personer deltog i mötet 
vilket kom att beröra vad som 
hänt och vad som inte hänt in
om samhället under det gångna 
året. Vid styrelsens redovisning 
av vad verksamheten omfattat 
framgick att man hade en mi
nutiös koll över samhället. Sty
relsens och revisorernas berät
telser föredrogs och godkändes. 

Räkenskaperna balanserade på 
kronor 622: 59 med en behåll
ning av kronor 268: 48. Det ha
de förts en livlig korrespondens 
under året och ett 2O'-tal skrivel
ser hade avsänts till kommunala 
organ, vägverk och televerket. 

Förutom ordinarie vår- och 
höstrnöten hade det hållits ett 
allmänt möte i samband med 
arkitekt Selanders visning av 
förslag till områdesplan över 
Fjällbacka. Det var olika spörs
mål som framhållits. I skriv
ningen till berörda myndigheter 
bl. a. beivring av nedskräpning, 
personliga klagomål över upp
rivna gator och trottoarer vilka 
ej återställts inom rimlig tid, av
saknad av ytterbelysning där be
lysningen bortmonterats vid om
läggning av strömstyrkan och ej 
åter uppförts trots flera år till
baka, återställande av raserad 
plantering framför tunnelmyn
ningen vid Torget, samhällsbor
na ville ha hjälp med att gäst
båtar lägger till vid deras båt
platser m. m. Upplysning hade 
begärts om läget med tomter i 
Falkliden samt om expropriation 
av Karl Ivar Karlssons jord
bruksfastighet Lersten. Genom 
bostadsbyggandet i Sumpan har 
trafiken på Karlsgatan ökats 
varför man ansåg att en trottoar 
bör anläggas på gatans östra si
da. Då det saknas en allmän 
sammanträdeslokal i samhället 
hade föreningen begärt att en 
sådan skulle ställas till allmän
hetens förfogande. Frågan står 
inför sin lösning då det i f. d. 
Fiskarföreningens lokaler kan 
anordnas en sådan. Man över
gick sedan till att behandla dag
ordningens program varvid det 
diskuterades båtuppläggningen i 
Fiskehamnen med tanke på att 
det nästan enbart är sommar
gäster som har båtar där. Evert 
Waldner informerade om att det 
i gamla Kville kommun beslöts 
att det endast skulle vara hel
årsboende som skulle få ha sina 
båtar upplagda där. 

Mötet beslöt att till hamnstyrel
sen hemställa att det endast skall 
vara helårsboende som skall få 
lägga sina båtar där för vinter
förvaring. 

Framfördes styrelsens förslag om 
allmän städning i Fjällbacka och 

då man skulle betala 5 öre för 
varje uppsamlad ölburk. Mötet 
gav styrelsen i uppdrag att or
ganisera en allmän städdag i 
Fjällbacka innan maj månads ut
gång. 

Diskuterades den tänkta pla.::e
ringen av den allmänna toalet
ten som tidigare varit placerad 
i Brandparken. Besked har än
nu ej erhållits var toaletten skall 
placeras. Klart är att det ej blir 
i Brandparken, ej heller i Ry
landers El. ombyggda magasin. 

Förslag från Alf Jonasson om 
'att föreslå kommunstyrelsen att 
toaletterna placeras bakom tele
grafhuset och samtidigt få be
sked om vem som äger marken 
ner till där toaletterna skall pla
ceras. 

Upplästes en skrivelse från Ar
ne Fredlund beträffande ägan
derättsförhållandena av hus och 
sjöbodar i Fjällbacka. Risk finns 
menar Fredlund 3.tt det om 10-
20' år samtliga hus kommer att 
ägas av sommargäster. Förslag 
från Erik Hakeröd om att sam
hällsföreningarna i kommunen 
går samman för att närmare ut
reda detta problem. Beslöts en
ligt förslag och att samtidigt till
skriva samtliga riksdagsmän 
från Bohuslän om detta problem. 
Ordföranden tog upp problemet 
med den gamla soptippen. Häl
sovårdsinspektör Bengt Samze
lius gav en utförlig redogörelse 
om missbruket av denna f. d. 
soptipp. Kommunen ,kommer att 
återställa området samt att åläg
ga en del privatpersoner som 
missbrukat området att betala 
en viss avgift. 

Vidare diskuterades den pågåen
de byggnationen av småbåts
hamn i Bräcke. Muddring pågår 
fortfarande trots att de ej har 
tillstånd längre än till 1 april. 
Beslöts att omgående tillskriva 
hälsovårdsnämnden att se till 
hur det förhåller sig med detta 
tillstånd. 

Carl Lothigius tog upp frågan 
om Bolsjöprojektet och om det 
ej var mer lämpligt om man 
istället tog vattnet från Bullare
sj ön eftersom detta ej ändrar 
naturens ekologiska system i 
nänmvärd grad. Inget beslut 
frågan. 

Frågan om parkeringsförbud på 
gatan utanför Evas togs upp. 
Nils Ericsson informerade om 
att det fortfarande finns parke
ringsförbud vid den aktuella 
platsen men vägverket har ta
git ner skylten och sedan ej satt 
upp den igen. 

Nils Ericsson informerade vida
re om att han varit i kontakt 
med vägdirektören beträffande 
en mindre trottoar från Central
föreningen fram till Mörhult. 

s 

o 

Lerstens Kvarn 70 ar 

Till höger ses den gamla väderkvarnen utan vingar men med 
sin vackra kupol och till vänster de olika tillbyggnaderna samt 

bostadsfastigheten. 

Under bygdekvarnarnas senaste 
tid byggdes Lerstens stora vä
derkvarn. Det var behovet av 
en större kvarn som kom några 
personer att överlägga och pla
nera om byggande aven sådan. 
Drivkraften till denna ide var 
att jordbruksskötselns utveck
ling började ge bättre och stör
re skördar och därmed blev de 
små väderkvarnarna, vilka fanns 
här och var ute på bergkullarna, 
för små med ringa kapacitet. 
Lerstens kvarn, vilken blev den 
största inom stora områden, 
uppfördes av ett konsortium be
stående av hrr Oskar Larsson 
och Anders Johansson, Lersten, 
samt Hans Johansson, Edsten. 
Kvarnen uppfördes år 190,7 som 
väderkvarn, men trots dess 
gynnsamma läge för vindkraft 
blev det inte tillräckligt för 
driften, utan en större oljemo
tor inmonterades varvid driften 
var säkrad genom tiderna fram 
till 1932. Under detta år genom
fördes elektrifieringen av kvarn
rörelsen. Kvarnen hade då under 
många år innehafts av Oskar 
Larsson ensam. Ar 1930' över
togs kvarnrörelsen av sonen 

Wilhelm Larsson, vilken utför
de en genomgripande renove
ring och ombyggnad av kvar
nen till en modern kvarn med 
automatmaskiner. Efter hans 
bortgång 1968 innehades kvarn
rörelsen av familjebolag till år 
1975 då rörelsen såldes till di
rektör Rolf Silvstrand, Lidkö
ping. Direktör Silvstrand har 
utökat kvarnbyggnaderna avse
värt och bl. a. uppfört en hög
modern silo och spannmålstork 
som tillsammans rymmer 2.000 
ton, magasin med 70'0' kvadrat
meters golvyta. 

Den 13 april inbjöds intressera
de till en lantbruksdag där kvar
nen var centrum för besöket i 
vilket deltog omkring 20'0' per
soner. Efter demonstrationen av 
kvarnen samlades deltagarna till 
lunch på Stora Hotellet i Fjäll
backa, där agronom Anders Ti
den, Lantbrukshögskolan, Upp
sala, avd.-direktör Sigvard 
Sandlund, Lantbruksnämnden, 
Uddevalla, och lantmästare Per
Sigge Ahnfors, Malmö, informe
rade om olika grenar inom jord
bruket. 

Fjällbacka - Kville - Hamburgsund - Kämpersvik 
Taxistationer 

har gemensam dygnet runt bevakad telefon 

Tel. 0525 -12161 

NY SJUKBIL MED SYRGAS 

BUSS FOR SÄLLSKAPSRESOR Tel. 0525-33102 

Innehavare: ERNST JOHANSSON. EILERT PALMHAGEN 
och MAL TE JOELSSON 
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'Lppat visar korskrönt tinne Till 
ett mål, som evigt är." 

sa står det i en av de psalmer 
. psalmboken, som särskilt ta
lar om "kyrkan och nådemed
.en··. Det är i andra versen av 
ps. 171 vi läser dessa ord. Psal
men talar om, hur kyrkan såsom 
en fö reteelse i tiden och kyrko
byggnaden såsom en del av 
landskapsbilden predikar för oss 
människor genom att bara fin
nas där. Och så ville därför 
Fjällbacka kyrka predika från 
sitt upphöjda läge mellan bergs
massiven för människorna runt 
om henne. Kyrkans korsk rönta 
tornspira visar upp<it "Till ett 
mål som evigt är ." Så gör hon 
för dem, som i F jällbacka ver
kal· i sin dagliga gärning på den 
plats i livet, där Gud har ställt 
dem. En människas dagsgärning 
kan bl i nog så tung och mödo
sam. Trots minskad arbetstid i 
förhållande till gångna tider har 
var och en fullt upp med sitt. 

Arbetsuppgifterna är många och 
k rävande i dagens komplicerade 
samhälle. Och därför blir det 
också så lätt, som det står i 
psalmversens början: "Trycks 
till jorden ned vårt sinne under 
mödor och besvär." Människor
nas sinnen blir jordbundna, 
fängslade av allt det, som rör 
denna tiden och jorden. Det är 
vad människor bekymrar sig om, 
oroar sig för och strävar med. 
Något annat orkar man inte be
fatta sig med och engagera sig i. 
Men "Uppåt visar korskrönt tin
ne Till ett mål som evigt är." 

K yrkans torn står där med en 
manande påminnelse om män
n iskans rätta bestämmelse. Hen
nes mål är inte ett långt och 
framgångsrikt liv på jorden. 
Hennes mål ligger bortom tiden, 
högt ovan mödornas jord, i en 
evig tillvaro av vila, ljus, frid 
och glädj e . Dithän skulle hon 
vända sin blick från mödornas 
jord. Dit skulle hon längta och 
söka få komma. Och dithän kan 
hon få komma. Det talar kyrk
tornet också om, då det håller 
upp korset, som kröner dess spi
r a högt och synligt för oss män
niskor. Den korskrönta tinnen 
är svaret på människornas frå
ga, hur de skall nå målet för sitt 
liv och finna livets mening. 

Svaret finns i den förkunnelse, 
som heter korsets predikan. D2t 
är budskapet om honom, som 
på korset blev en evig försoning 
fö r all t, som människor försum
mat och brutit, Jesus Kristus. 
Det är budskapet om hans lidan
de på korset i människornas 
ställe men också om hans full 
ständiga seger över allt, som vill 

stänga vägen till den saliga 
evigheten för människorna. Det 
tomma korset på tornspiran ta
lar segervisst om detta och på
minner om det såsom den nöd
vändiga förutsättningen för att 
människan skall nå det mål, som 
evigt är. Det visar så, att vägen 
till det eviga målet för männi
skorna är korsets väg, som vand
ras i tro och lydnad för den 
korsfäste, men nu uppståndne 
och evigt levande Frälsaren Je
sus. Men att det är korsets väg, 
som så leder till det eviga målet, 
det betyder också, att det inte 
blir utan prövningar och lidan
den att vandra mot det eviga 
målet. Det tomma korset är dock 
segerns tecken. Det predikar 
därför också, att det inte är få
fängt att taga korset på sig och 
följ a J esus såsom hans lärjunge, 
u tan att den som gör det skall 
segra med Jesus över prövningar 
och lidanden och andra hin del' 
och av J esus föras till det eviga 
målet. Så är kyrk ans k orskrönta 
torn en maning till alla dem, som 
varje dag ser det mäktigt h öja 
sig mot skyn, men också till dem, 
som en kort sommartid söker 
vila och avkoppling i dess när
het. Också för Fjällbackas 
många sommarinnevånare visar 
kyrkans torn uppåt mot det mål, 
som evigt är, för att de så måtte 
tänka på, att det finns en långt 
härligare och bättre vila och 
glädje att längta efter och kom
ma till, än den de söker och 
väntar i sitt sommarparadis här. 

Semester och ledighet ger goda 
tillfällen till eftertanke och be
sinning för den, som vet att ta
ga vara på den. Men ingen t ä n
k e r sig fram till det eviga må
let. Gud måste få vägleda och 
föra framåt på livets väg, n ågot 
som förutsätter lyssnande vid 
Guds Ord och bön hos männi
skan. Vill du alltså följa kyrk
tornets maning: "Uppåt till det 
mål som evigt är" så följ också 
tornklockornas kallande ljud: 
"Hören, så får din själ leva"! 

Det finns plats också för dig 
i Fjällbacka kyrka. Och giv så 
också plats för Bibelns ord un
der din dag! Först då finner du 
den rätta vilan här och evigt 
där. 

"Trycks till j orden ned vårt 
sinne 

Under mödor och besvär, 
Uppåt visar korskrönt tinne 
Till ett mål, som evigt är. 
Klockans helga maningsljud 
Kallar syndare till Gud, 
Psalmen som sig mäktig 

svingar 
Skänker åt vår andakt vingar." 

Hans G. Halmerius. 

F jällbacka-Bladet 

Varvsägare Bror Jansson 

åkte Vasaloppet 

\ 

I snöigt landskap skrider de fram och här ses Bror Jansson fast 
besluten att göra en bra åkning. 

För tredje året i följd har Bror 
Jansson deltagit i Vasaloppet. 
Det har inte hjälpt att man för 
varje avslutat lopp haft den in
neboende känslan "aldrig mer" 
ett Vasalopp. Utan intresset för 
ett nytt åk kommer snart igen, 
och kan inte motstås. Det är 
starka kort när västkustbor del
tager i loppen kanske utan chans 
till skidåkning på hemmaplan, 
då snö saknas under vintern. 
Jansson bedriver när det ges 
tillfälle en krävande terränglöp
ning vilken ger ett gott under
lag för uthållighet plus den in
neboende energin vilken inte går 
att fördriva. Han började sin 

KONSUM 
BOHUSLÄN 
BUTIK 6741 

FJÄLLBACKA 
TEL. 0525- 31141 

MODERNT SNABBKÖP TILL 

EDER TJÄNST 

träning strax efter hemkomsten, 
men hans rörelse under somma
ren sätter definitivt stopp, men 
i augusti smyger han åter ut i 
skog och mark för att sedan 
fortsätta till nästa Vasalopp. 
Janssons första Vasalopp star
tade han 1975, använde tiden 8 
tim. 9 minuter med placeringen 
4.894. Det andra loppet var 1976 
vilket gick kräftgången på 8 
timmar 33 minuter med place
ring 1.132. Så kom då årets lopp 
där den 46-å:rige tog revansch 
på sig själv och slog sitt första 
resultat. Tiden blev 7 timmar 
4"5 minuter och placeringen 4.505. 
God fortsättning. 

WICKE WIDELlUS 
CYKEL- & REP.-VERKSTAD 

Båtmotorer emottages för 

vinterförvaring 

FJÄLLBACKA Tel. 0525/31033 



Aarhus Skagen 

Berlin 

En Lillsemester är lika rolig 
som en lång. 

Fast bra mycket billigare. 
På en Lillsemester till Danmark eller Tyskland har ingen blivit 

utfattig. En Lillsemester är ingenting du behöver spara till eller planera 
långt i förväg. 

Du plockar i princip med dig tandborsten och lite fräscha kläder - och 
sen i väg! 

En Lillsemester är också den lättaste sak i världen att boka. Inget 
krångel. Du får rappa besked. 

Här ovan ser du exempel på några av våra trevliga Lillsemesterorter. 
Ja, allt du behöver tänka på själv är att bestämma tid och plats. Och 

sen hör du av dig. Så enkelt är det. 
Danmarksbokningen, tel. 031/1249 80 
Tysklandsbokningen, tel. 031/1249 30 
Sessans Citykontor, Avenyn 22, tel. 0311202004. Du kan givetvis 

också boka på närmaste resebyrå. 

Utomlands med 
Sessan~ 
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Något om postväsendet i Qville socken 
Ar 1636 utfärdades en förord
ning i Sverige (kom att gälla 
Bohuslän 1658) om att på varje 
sträcka av 2- 3 mil skulle finnas 
en edsvuren bonde vilken skul
le ha två postdrängar till sin 
hjälp. Första tiden var det till 
fots löpande postbud, vilka på 
1840-talet skulle ersättas med 
postryttare. Systemet med post
hemmaninstitutionen bibehölls 
till omkring 1860-talet. 

Kville härad hade sin postgård 
på hemmanet Solhem Nedergår
den, på 1700-talet stavat Solim. 
I Kville hembygdsarkiv i Fjäll
backa finns flera kungörelser 
som skulle anslås som det står 
"i stugan på Solim", en daterad 
1720 och undertecknad av Ul
rika Eleonora, Karl XII:s syster 
som regerade 1718 t. o. m. 1720. 
En är daterad 1752, en 1824 och 
dessutom är 3 odaterade, den 
ena ställd till bönderna Lars 
Larsson, Pehr Larsson och 
Bryngel Bryngelsson. 

Lars Larsson var farfar till To
rin Karlsson som avled 1976. 
Postgårdarna var befriade från 
att hålla soldat, men bestämmel
serna var stränga, vilket kungö
relserna bär vittne om t. ex. den 
av 1720. 

Wi Ulrika Eleonora, med Guds 
nåde : Swereges, Göthes och 
Wändes drottning m. m . giöre 
witterligit, at såsom Wi fast 
ogierna måste fornimma, huru 
som det öfver alt klagas, at icke 
allenast postböndernas hästar så 
af militien som andra ofta tagas 
til sjutsning, utan och beswäras 
postbetienterne och postbönder
nes med inquartering, samt el
jest på et och annat sätt ofredas, 
oaktat de samme till följe af 
åtskillige i dy mål utgående 
Kongl. förordningar, såsom isyn
nerhet af den 8 martii 1690, den 
29 maji 1691, 10 junii 1699,, 8 
januarii 1704 och Kongl. pro
tectorsliet för postbetjenterna 
af den 23 junii samma åhr, samt 
inquarterings ordningen af den 
28 martii sidsl. äro befriade för 
hwarj ehanda tunga och beswär, 
såsom extrao~dinarie skiuts och 
körslor, fångeföring och förpläg
ning, timmers eller andre ma
terialers framskaffande till pub
liqe hus och byggningar, giäst
gifvare- och diurgårdar, jämväl 
för hållhästar wid giästgifvare
gårdar, samt all inquartering, 
på deras foder så mycket bättre 
må kunna blifva bespart til post
hästarnes understöd, och de 
sielfwa wara förmögne utan hin
der at förestå postföringen: 
Ståendes til at befara, det pos
ten aldeles torde komma at 
stanna, om posthästarne på 
ofwanbemälte sätt blifwa bort
tagne och förderfwade, och post
betienterne intet niuta behörigt 
hägn och skydd: altså och på 
det postwäsendet hwilket för ri
k et är et mycket angeläget wärk 

och med stor möda och kost-
. samhet blifwit brakt i det stånd 
som det nu är, intet må förfalla, 
utan posten alt framgent hafwa 
dess säkra och oförhindrade för
lopp, til Vår och alle wåre trog
ne undersåtars nytta, beqwäm
lighet och fördel: ty äro vi der af 
blefne föranlåtne härmed at til 
alla delar at förnya alle ofwan
bemälte och för deraf utgångne 
kongl. bref, resulotioner och för
ordningar, som angå postbetien
ternas och postböndernas hägn 
och försvar, samt deras förmo
ner och friheter: sträng och 
alfwarligen förbjudandes, det 
ingen eho han wara må, vid wår 
onåde och 100 daler silfwer
mynts straff, hädanefter må un
derstå sig med wåld, trug och 
hot at uttaga postböndernas 
hästar, hwarken til håll i gäst
gifwargårdarne eller andra 
stjutsningar wid durchmarscer 
(genommarscher) och eljest, 
mindre pålägga dem eller någon 
af postbetienterne inqvartering 
och låta utbeta deras ängar. 
Kungörelsen fortsätter med att 
varna dem som ämnar förgripa 
sig på postförarna. Kungörelsen 
stadgar dödsstraff eftersom post
förarna är tagna under Kongl. 
hägn i likhet med tullbetjä
ningen. 

Sedan följ er' förmaningar till 
postbetjäningen att noga följa 
sina instruktioner. Instruktio
nerna skall anslås i alla post
contor och posthemman för att 
ingen skall vara okunnig om 
dess innehåll. Sedan följer en 
förmaning till Generalguvernö
rer och landshövdingar att be
skydda och försvara de postbe
tjänter som behöva skyddas. 
Kungörelsen slutar: Til ytter
mera wisso hafwe wi detta med 
egen hand underskrifwit och 
med wår t kongl. sigill bekräfta 
låtit. 

Stockholm den 13 februari 1720. 

ULRIKA ELEONORA 

Ar 1752 kom en kungörelse som 
skärpte straffet för stölder ur 
postförsändelserna. Tidigare ha
de funnits en gräns vid 10 daler. 
Tillgrepp under detta belopp 
hade kallats snatteri vilket med
förde ett mildare straff. 

Genom kungörelsen den 23 april 
1752 stadgades dödsstraff för 
den som olofligen uppbryter 
andras bref och därutur tager 
penningar, mycket eller litet. 
Det påpekas att den som upp
bryter andras bref är likställig 
med den som stjäl ute på mar
ken, så at tjufnad icke så mycket 
för skadans wärde, som efter 
gjerningen och des grofhet straf
fas bör. 

Skrivelsen till postbetjenterna 
är dagtecknad den 5 augusti 1752 
av Leonh. Klinkovström. 

Att straffet hade varit strängt 
även tidigare, framgår aven 
rättegång vid tinget i Svarte
borg år 1701. En pojke Tore An
dersson skulle föra posten från 
Wässe till östeby och hade ur 
försändelserna tagit 4 öre silver
mynt. Domen blev att han 
skulle betala tillbaka de 4 örena 
samt undergå kroppsstraff med 
50 par spön. Nästan lika svårt 
som att mista livet. 

En annan av kungörelserna från 
Solhem stadgar, att tideräk
ningen skall hållas, den som för
bryter sig skall straffas med en 
månads fängelse på vatten och 
bröd eller plikta en daler silver
mynt för varje försummad 
timma. 

Postföraren bör med ett täcke 
eller dylikt förvara väskan, och 
akta den för att kastas, stötas 
eller vräkas, utan med all var
samhet hanteras. Han måste 
underhålla goda och starka 
posthästar, och när icke postil
jon medföljer, för postens fö
rande för ingen del nyttja qvinn
folk, minderåriga eller vanföre. 
När posttimmen stundar bör 
han vara färdigklädd och hava 
posthästen i beredskap, samt 
utan ringaste dröjsmål fortskyn
da, vare sig natt eller dag, gott 
eller svårt väder, icke låta sig 
af någon uppehållas, och ej an
vända mer än en fjerdedels tim
me på milen när vägarna äro 
goda, och en och en halfv när 
de äro besvärlige, vid en riks
daler banco i plikt af sin lön 
för varje däröfver försummad 
timme, såvitt det icke varit 
omöjligt att komma fram. 

Under postföringen bör han ha
va postvapnet på bröstet, och 
posthornet med sig, vari han 
blåser då han avreser och an
kommer till ett postkontor, även 
när någon möter honom eller 
när han nalkas ombytesställen. 
Och tager han svikligen bort 
brev eller penningar betalar han 
det åter, och för missgärningen 
plikte han med kroppen, likaså 
om han borttager läder af väs
kan, lås och andra tillbehör. 
Den post som befordrades var 
nog knappast för gemene man. 
Vanligt folk hade inga brev el
ler värdeförsändelser att skicka 
utan det var nog myndigheter
nas och överhetspersonernas 
post som skulle befordras. På 

1860-talet började posthemmans
institutionen att avvecklas, allt 
eftersom järnvägarna kom till 
och på vissa linjer inrättades 
postdiligenser. 

Beträffande postgården i Sol
hem så har Johan Karlsson i 
Solhem berättat att han hört 
sin far nämna att postskjutsar
na gick både norr- och söderut. 
I norr till Tanumshede och 
ibland längre. I söder till Qvist
ström och ibland längre. Det 
uppgives att det fanns ett post
ställe vid gästgivaregården i 
Rabbalshede. När det gällde pos
ten ut till kustsamhällena så 
gick denna brevbäring till fots 
från Rabbalshede till Kville 
prästgård och därifrån vidare 
till Fjällbacka, enligt Johan 
Mjölner. 

Fjällbacka fanns en post
expedition redan på 1840-talet. 
Föreståndare för denna var fan
junkare N. Ekstrand som 1840 
bodde i Dahlgrenska huset som 
då ägdes av Benjamin Jonsson, 
s6m detta år köpte Florö av 
jagtuppsyningsman J. P. Zim
merman. Jonssons fru var Abla 
på Florö, känd i hela skärgår
den. Mjölner har berättat att 
hans farfar som seglade på Vä
nern vid denna tid sände pengar 
med posten till sin familj i Fjäll
backa. Posten till skärgårdssam
hällena gick ofta sj övägen, från 
Göteborg och Uddevalla. 

För att återgå till postbäringen 
mellan Rabbalshede och Kville 
prästgård, så var detta ett ut
märkt tillfälle för den mäktige 
prosten i Kville att göra sig un
derrättad om församlingsbornas 
liv och leverne. Det berättas att 
en fru, som utförde postbäring 
på linjen Rabbalshede-Kville, 
hos prosten anmälde att hennes 
man missbrukade sprit. Detta 
förorsakade att mannen blev 
bannlyst, lika med avstängd från 
nattvarden. Och med allvarliga 
slitningar mellan man och hustru 
som följd. 

En av dessa postbärare från 
Rabbalshede via Kville ner till 
kusten kallades helt enkelt för 
"Väskaa" (med öppet a), med 
anledning av att hon bar post
väskan. Även sonen som senare 
bodde i Fjällbacka, fick del av 
moderns öknamn och kallades 
"Väsken". 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

FRITIDSHUS MED TOMT FÖRSÄLJES 
TEL. 0525/31063. 31267. 31296 
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Lotsväsendet och Lotsar inom 
QviLLe socken 1819 
Lotsar har det funnits på den 
bohuslänska kusten sedan flera 
hundra år tillbaka. Dessa voro 
anställda av Kronan, dock gan
ska fristående, och voro mer el
ler mindre egna tjänstemän. Ar 
1759 inköpte kapten Vilhelm 
Albrekt Dorchimond av Kungl. 
Maj:t och Kronan hela ögrup
pen Norra och Södra Väderöar
na, som efter hans död på 1780-
talet uppdelades och såldes till 
personer boende i skärgården 
inom Qville socken. Sålunda 
ägdes Norra och Södra Väder
öarna enligt mantalslängden 
1819 av följande personer: An
dreas Mörhålt på Kalvön ägde 
l/8-del, Carl Jonasson på Fläsk
ön ägde 1/ 4-del, Olof Bruse på 
Fjellbacka ägde l/4-del, Phär 
Anderssons enka Annica på 
Dyngön ägde 1/ 4-del och Olof 
Andersson den äldre på Fläskön 
ägde 1/8-del. 

Ar 1833 försålde ägarna av Nor
ra och Södra Väderöarna till 
Kungl. Ma:t och Kronan hela 
Norra Väderöarna, som här 1833 
övertog och inrättade en lots
station så att de här stationerade 
lotsarna blev statstjänstemän. 
Före denna tid, alltsedan sena
re delen av 1700-talet, hade här 

om somrarna bott lotsar, men 
vid juletiden, när sjöfarten med 
dåvarande mindre segelfartyg 
upphörde och isen började läg
ga sig, flyttade lotsarna in till 
fastlandet eller till de längre in 
vid kusten belägna öarna, där 
de ägde hus eller fastigheter, för 
att sedan, när våren kom, flytta 
ut igen till Väderöarna. På de 
senaste 130 åren eller mera har 
dock lotsarna på Väderöarna 
varit bosatta där under hela 
året. 

Ar 1966 blev Väderöarna lots
station indragen och lotsarna 
förflyttades därifrån. 

Ar 1828 inrättades av Kronan 
lotsstation på Dyngön och lot
sarna blev även där statstjänste
män. Här hade lotsar varit bo
ende sedan både 1600- och 1700-
talen, men i likhet med övriga 
lotsar som bodde på olika öar 
inom Qville skärgård hade des
sa varit mycket fristående. Någ
ra fler lotsstationer än på 
Dyngö och Norra Våderöarna 
inrättades ej inom Qville socken. 
Lotsstationen på Dyngön indrogs 
1936-37 och de lotsar vilka då 
tjänstgjorde där blevo antingen 
pensionerade eller förflyttades 
till andra lotsdistrikt. 

858 medlemmar I Qville Hembygds 
och Fornminnesförening 
Hembygdsföreningen hade sitt 
årsmöte i Rabbalshede den 2 ju
ni. Ordföranden Artur Johans
son hälsade deltagarna välkomna 
och till ordförande utsågs Arne 
Fredlund, Fjällbacka. Till ord
förande under året återvaldes 
Artur Johansson, Karlslund. De 
styrelseledamöter vilka var i tur 
att avgå återvaldes och äro: 
John Gustavsson, Solberg, Mär
ta Hansson, Grebbestad och Erik 
Gustavsson, Dahle. Till reviso
rer återvaldes: Gustav Holmark 
och Filip Arvidsson, Hamburg
sund. Till resekassör vid utfär
der valdes Filip Arvidsson. Till 
ledamöter i valberedningen val
des: Östen Hedenfjell, Fjäll
backa, sammankallande, Filip 
Arvidsson, Hamburgsund, Han
na Johansson, K ville, Thure Os
karsson, Branneby, och Erik 
Gustavsson, Dale. Till ledamot 
i hembygdsrådet valdes Artur 
Johansson, Karlslund. Till Hem
bygdsnämnder inom de olika di
strikten valdes: för Fjällbacka 
Algot Torewi, sammankallande, 
Sonja Broling, Jan Olsson, Nils 
Eriksson, Bror Jansson, Linnea 
Isaksson, Astrid Olsson och Inga 
Strömberg. För Hamburgsund: 
Filip Arvidsson, sammankallan-

de, Märta Bergeby, Karl-Åke 
Hansson, Kerstin Thuresson, 
Signe Lindbom och Barbro Gun
narsson. För K ville: Hanna Jo
hansson, sammankallande, Nils 
Nilsson, Erik Tengberg och John 
Albinsson. För Branneby: Thure 
Oskarsson, sammankallande, Jo
han Johansson, Klara Johans
son och Elsa Thoren, samt slut
ligen för Rabbalshede: Erik 
Gustavsson, sammankallande, 
John Gustavsson, Harry Karls
son, Folke Olsson, Inger Arons
son och Sven Pettersson. Till 
ombud vid Hembygdsförbundets 
årsmöte utsågs Hanna Johansson 
och Erik Tengberg. Beslöts att 
medlemsavgiften skall vara 5 kr. 
Vid årsmötet utdelades förening
ens hedersjetonger i silver till 
Knut Kristiansson, Rörvik, Tu
re Karlsson, Grind, och Östen 
Sandell, Stockholm. 

Man diskuterade sommarens ut
färd och styrelsen hade före
slagit att resan kunde gå över 
till Dalsland och årsmötet beslöt 
i enlighet därmed. Till kommitte 
för resan utsågs Artur Johans
son, Hanna Johansson och Erik 
Gustavsson. Man diskuterade 
även möjligheterna att företaga 

en utfärd inom den egna kom
munen vid lämpligt tillfälle, 
möjligen i samband med kultur
veckan. Styrelsen skall senare 
behandla ärendet. 

Filip Arvidsson lämnade en re
dogörelse över planerna på en 
reparation av "Stavas stuga" i 
Hamburgsund. Han erbjöd sig 
att utföra behövlig målning av 
stugan. Vidare hemställdes till 
Hembygdsrådet att nödiga re
parationer å Stavas stuga, Selas 
stuga och Heekullens fastighet 
kommer till utförande snart. 
Frågan om hamnen vid fiskar
stugorna på Hamnerö i Väderö
arkipelagen var under utredning 
och utredningen skall fortsätta. 
Styrelsen hade år 1975 gjort ett 
uttalande angående fiskarstugor-

Bokutlåning 
Bokutlåningen inom Tanum fort
sätter att öka och under 1976 
hade denna stigit till 95.130 lån 
mot 87.175 1975. Största pluset 
hade Hamburgsund som ökat 
med 2.509. Fjällbacka leder dock 
ännu statistiken och hade 17.760 
lån, ett minus med 344. Grebbe
stad hade ökat med 11,02 procent 
till 14.671 och Hamburgsund med 
17,27 procent till 14.526 boklån. 
18.455 besök hade gjorts på bib
lioteken och bokbussen som ha
de en utlåning på 18.878 böcker. 

Men även de små biblioteken 
kunde redovisa ett plus och 
Bottna hade ökat från 859 till 
923. 3.487 personer hade besökt 
biblioteket i Grebbestad, 3.073 
i Hamburgsund och i Fjällbacka 
var antalet besökare 2.777. Ung
domsböckerna är mest utlånade 
eller 44,9 procent, skönlittera
turen efterfrågas av 37,3 och 
fackböcker av 17,8 procent. 

Kostnaden för biblioteken tog 
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na på Hamnerö och dess ev. 
användning för allmänheten. 

Arsmötet beslöt att helt stödja 
styrelsens beslut med det till
lägget att förbud för tältning 
föreligger. Hembygdsföreningen 
uttalade sitt tack till Olofssons 
Järnhandel, Fjällbacka, för gå
van, ett gammalt gevär som 
skänkts till hembygdsmuseet i 
Fjällbacka. 

Arsmötet framförde sitt tack till 
Harry Karlsson, Rabbalshede, 
för den vackra ordförandeklub
ban han tillverkat och som han 
nu överlämnade till föreningen. 
Till sist bjöd hembygdsförening
en de till ett 40- tal närvarande 
på kaffe vilket serverades av 
platsens damer. 

Tanum ökar 
i anspråk 1,2 procent av kommu
nens totala budget. 1977 beräk
nas denna kostnad öka till 1,31 
procent samtidigt som kommu
nens kostnad för kulturella 
verksamheter ökat till 2,35 pro
cent. 

Det totala beståndet av böcker 
var 40.812 vilket innebär 3.65 
böcker per innevånare. Medel
antalet lån per befintlig bok är 
2,33 lån och band. A v de böcker 
som mest efterfrågas innehar 
Ernst Lundbergs bok "Vid yt
tersta skären" en särställning. 

Bibliotekarie är Karl-Axel Wik
ström, Tanumshede, som tror att 
utlåningen kommer att fortsätta 
att öka, men biblioteken måste 
då även fortsätta att utvecklas. 
För Tanumshede räknar biblio
tekarien med att tätorten skall 
hinna fatt de övriga samhällena. 
Läsrum där allmänheten hade 
möjlighet att läsa olika tidningar 
samt böcker är ett av önskemå
len. 

Föreningar I T anum 
delar på 140.000 kr 

Tanums fritidsnämnd har förde
lat de olika kommunala för
eningsbidragen för 1977, det to
tala beloppet till föreningarnas 
stöd uppgår till 139.996 kronor. 

En ökning från föregående år 
med drygt 10.000 kronor. 

Fördelningen mellan de olika 
föreningarna är följande: Bulla
rens skytteförening 405, Bulla
rens GoIF 8.550, Bottna skytte
förening 1.120, Bohuslänska jakt
klubben 2.639, Bullarens FBU 
400, CK Norr-Ringen 1.983, 
Fjällbacka golfklubb 7.025, Fri
luftsfrämjandets lokalavd. 3.350, 
Fjällbacka IK 11.804, Fjällbacka 
Tennisklubh 565, Grebbestads IF 
19.197, Hamburgsunds IF 10.759, 
Ishockeyklubben Tre Stjärnor 
8.960, Kville Skytteförening 415, 

Kvillebyns SK 4.480, Kärrets IF 
1.490, Lurs Vi Unga 1.930, Lurs 
Kvinnliga GF 400, Tanums 
Brukshundklubb 475, Rabbals
hede IK 10.687, Svenneby Gym
nastikförening 650, SS Norder
viken 4.490, Tanums Vattenskid
klubb 1.255, Tanums Idrottsför
ening 18.225, Tanums jakt- och 
sportskytteförening 2.592, Ta
nums skytteförening 1.290, Ta
nums URK 555, Tanums lotta
kår 735, Tanums bridgeklubb 
1.612, Tanums ridklubb 3.540, 
Kville härads befälsförening 435, 
Väderöarnas båtsällskap 1.315, 
Tanums badmintonklubb 4.035, 
Lurs skytteförening 1.588. Blans! 
övriga bidrag som fritidsnämn
den tidigare delat ut har Tre 
Stjärnor erhållit 3.000 och SS 
Nordervikens optimistjolleav
delning 2.000 kronor. 
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Tanums kommuns 

ekonomiska långtidsplan 
Kommunen har nu framlagt 
långtidsplanen vilken inte inne
håller några stora nyheter då 
man fortfarande har svårt eller 
inga möjligheter att förverkliga 
gamla och nödvändiga önskemål 
inom den tidsrymd man hoppats. 

De större projekt som kommu
nen vill förverkliga under fem
årsperioden är mest sådana vil
ka planerats sedan länge, men 
måst skjutas upp år från år. 

Ett av dessa är vattenprojektet 
från Bolsjön varifrån vatten
ledningar skall dragas ned till 
kustsamhällena. I dagens läge 
är detta kostnadsberäknat till 18 
miljoner vilka kostnader troli
gen stiger för varje år. Kom
munen räknar med oförändrad 
skatt 16: - kr. Totalt planeras 
investeringar under perioden på 
sammanlagt 44 miljoner kr. När 
det gäller Bolsjöprojektet vill 
kommunen ha ett rejält stats
bidrag. Här gäller det ju inte 
enbart samhällsbornas förbruk
ning som kommunen får ta an
svar för utan den alltmer öka
de turismen, vilken bidrager till 
det prekära läge som uppstår 
i ett flertal samhällen. Det är 
stora behov av investeringar av 
olika slag ute i kommunens tät
orter: I Tanumshede planeras 
förvaltningsbyggnad, simhall, 
konstisbana, i Bullaren va-an
läggningar m. m. En. del miljo-

När Jet refJnar 
BÖCKER 

TIDNINGAR 

SPEL 

KORTLEKAR 

GRAMMOFONSKIVOR 

ner har avsatts till skolbyggen. 
Den planerade nya låg- och 
mellanstadieskolan i Tanums
hede väntas det finnas ekono
miskt utrymme för 1!nS och 1979. 
4,5 miljoner kr. är beräknad 
kostnad. 3 miljoner kr. har satts 
av för skolbyggen i Fjällbacka 
och eventuellt i Hamburgsund, 
dock först 1981 eller senare. 
Pengar till nya skollokaler på 
Gissleröd i Grebbestad väntas 
först tillgängliga 1980. Tillbygg
nad av Hedegården, ålderdoms
hemmet i Tanumshede, planeras 
1 miljon kronor ha satts av 1978. 
Barndaghemmet i Fjällbacka 
skjuts upp till -81 eller senare. 
Underlaget anses inte vara till
räckligt stort men större efter
frågan på barntillsyn väntas på 
grund av det vårdhem som 
landstinget planerar i Fjällbacka 
- men som skjutits på fram
tiden. För exploatering av mark 
för bostäder har totalt 8 miljoner 
kronor satts av i femårsplanen. 
Områdena är: Hedeområdet, My
renområdet, båda i Tanumshede, 
Stöbergsområdet, Grebbestad, 
Lersten, Fjällbacka, Lur, Ejde 
2:2, Hamburgsund, Hamburgön 
och Östad. Av de c:a 44 miljo
ner kronor som flerårsbudge
tens investeringar kostar kom
munen netto räknar man med att 
kunna låna upp 26 miljoner trots 
det mycket kärva läget på låne
marknaden. 

När so[en skiner 
SJÖKORT 

SJÖKORTSFODRAL 

LOGGBÖCKER 

GLASS 

DRICKA 

Samt m~cket annat i 

FJ ÄLLBACKA PAPPERSHANDEL 
TEL. °52.5-31544 

välkommen inI 

STUVBODEN FJÄLLBACKA 

Där kan Ni göra verkliga f~nJI 

Ett besök [önar sifJ 

TEL. 0525 - 31350 ING·BRITT ENGBERG 

Fjä llbacka Elektriska 
Flyttat In · nygamla 

har 
lokaler 

Från höger affärsfastighetens front mot Norra Hamngatan och 
till vänster den del av intilliggande fastighet som skall bort och 

ger gatukurvan en trafikvänligare utformning. 

Genom att det gamla magasinet 
förvärvats har man knutit till
sammans gammal kultur med 
nutiden. Magasinsbyggnaden är 
uppförd på 17OD-talet av Olof 
Falck d. ä. och har under tider
nas lopp växlat mellan olika 
ägare. Köpman O. A. Johansson 
innehade byggnaden under sin 
tid som diversehandlande. Un
der senare tid ägdes det av Väst
svenska Lantmäns Centralför
ening och senare av kommunen 
som överlät byggnaden till Ry
landers Elektriska AB, Lysekil. 
Till exteriören har byggnaden 
samma utseende som förut med 
undantag av fönster och dörrar. 
Interiören är helt ny med stora 
och rymliga avdelningar för 
Fjällbacka Elektriskas olika be
hov. Dessutom ges det lokaler 
till andra ändamål. Fj ällbacka 
Båtshop har tagit affärslokalen 
mot sjösidan i besittning med 
brygga. Lokaliteterna har alltid 
varit det stora problemet för 
Fiällbacka Elektriska, man har 

varit tvingad att röra sig i trånga 
utrymmen såväl för affären som 
lager. Med detta har samhället 
fått en ansiktslyftning av stora 
mått såväl till fördel för rörel
sen som kundkretsen vilken kan 
emotse en fullständig service. 
Men man har inte enbart vun
nit detta i· anslutning till om
byggnaden. På sydsidan gränsar 
byggnaden intill det gamla We
nanderssonska magasinet som 
ligger intill Torget. Den del av 
detta magasin vari den elektri
ska affären varit inrymd (förr 
i tiden kallad "hörnbutiken") 
skall rivas bort och därmed 
kommer vinkelkurvan av gatan 
att kunna få en mjukare sträck
ning W1 fördel för sikten i tra
fiken, samtidigt som affärsloka
len blir mera synlig från gatan. 

En gammal kulturbild försvin
ner, det "glada hörnet", sam
lingsplatsen för ungdomen i den 
gamla tiden med utsikt över vad 
som timade på Torget. 

Tobak - Cigaretter - Tidningar - Kon/ektyrer - Frukt 

Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m. 

{;oa och f3engl Richardsson 
Telefon 0525 - 31327 

f:A ROGERS EKIPERING 
Herr (Dam och Barn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJAllBACKA TEL. 0525-31007 
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mazda mazda mazda mazda mazdo mazda mazdo mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda mazda 

MAZDA I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera Din bil me

dan Du provkör ett japanskt fullblod. 

1300 818 929 Combi Coupe Sedan 

Mazda-Service Reservdelar Bilbärgning 

Bensin Oljor Tillbehör Kiosk 

FJÄLLBACKA BIL & MOTOR 
Tel. 0525 - 31096. Bostaden 31796 - 31786 

mozdo mazdo mozda mazdo mazdomozdomazdomozdo mazdamazdomozdamazdamazdamazdamazdamazdamozdomazda 

JARUND 
~ NVE NII NG 
AKTIEBOLAG 

FJALLBACKA 

Telefon 0525-31435 
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Gammal obygd blir centrum för fri
tidsbebyggelse i Fjällbackas norra del 

Bräcke fritidsområde är mycket vackert omväxlande med skog 
och bergkullar och däremellan såväl plana som terrasserade 
områden för bebyggelse. Bilden visar ett sådant område med 
Anråsälven nedanför. I bakgrunden synes golfbanans område 
med fritidshusen som växt upp mellan och under bergshöjderna. 

Markägarna inom Bräckeområ
det startade för några år sedan 
ett AB för att planera och sa
nera upp ytterområdena av sina 
jordbruk och anlägga en stugby 
längs Anråsälvens strandområ
de. Senare överläts detta om
råde till AB Bräcke Fritidsby, 
som nu exploaterar området och 
en livlig byggverksamhet pågår. 
Terrängen är sluttande ned mot 
älven och husen ligger vackert. 
För att göra det hela ändamåls-

enligt med båtplatser och par
keringar har under innevarande 
år ett omfattande arbete pågått 
med uppmuddring av djupet i 
älven samt utförande av väg och 
parkeringsområden. Mudder
massorna läggs upp och bildar 
därigenom ny mark som nu 
kommer väl till användning. 
Enligt gjord planering skall 
bryggor uppföras för omkring 
120 båtplatser. 

Fjällbacka - samhälle 
runt Veddeberget 
forts. {rån sid. I 

och för sig ingen ny företeelse. 
Ingen påstår därmed att den i 
denna form är ful. Nej, den är 
karaktäristisk för Fj ällbacka. 

Den påbörjade detaljplaneringen 
kommer alltså att för byggna
tion ta i anspråk även höjdpar
tierna och det blir glädjande nog 
även en del tomter som på syn
håll får kontakt med havet. Det 
blir främst bostadsproduktionen 
som tillgodoses i denna plane
ring. Tomter för styckebyggare 
och tomter för flerfamiljshus i 
någon form. Den senare att till
föras Bostadsstiftelsen för deras 
produktion. Reservation av mark 
kommer även att göras för even
tuella kvartersbutiker samt för 
till kvarteren hörande lek- och 
fritidsytor. Genom denna pla
nering når man ett helt natur
ligt samband med befintlig bygg
nation utan att ta i anspråk sto
ra ytor av god åkermark. Sam
hällets gamla kärna beräknas 
även fortsättningsvis innehålla 
och utgöra den egentliga ser
vicen. 

Planering, markförhandlingar, 
projektering av vatten, avlopp 
och gator tar lång tid. Vi hop
pas därför att det omedelbara 
behovet av tomtmark kan lösas 
genom inledda förhandlingar om 
förvärv av "Falkeliden". Ett un
derbart vackert område som med 
sitt söderläge och närhet till 
centrum bör bli eftertraktat av 
varje tomtsökande. 

R. H. 

Minnesstund på 
Stensholmens 
krigskyrkogård 
Lördagen den 14 maj anlände 
till Fjällbacka en grupp med 
bl. a. representanter för den 
västtyska staten och marinen. 
Med svenska marinens båt Väs
tanvinden färdades deltagarna 
ut till krigskyrkogården på 
Stensholmen för att fira minnet 
av den under första världskriget 
i Skagerackslaget omkomne 
tyske skalden och sj ömannnen 
Gorch Focks minne. Vid graven 
nedlades krans och blommor. 
Bland deltagarna var västtyske 
generalkonsuln i Göteborg Hanns 
Rode, fregattkaptenen Dirk Hor
ten, chef för en tysk ubåtsflot
tilj, vilken var på besök i Göte
borg, brittiska konsuln i Göte
borg, P . L . Lewis. Svenska del
tagare var båtens förare örlogs
kapten Bengt Siggelkow, Gull
marsbasen, tyske honnörskonsul 
Sven-Gunnar Karlsson, Udde
valla, kapten Gunnar Manner
yik och kommendörkapten Peter 
Juel, båda från Göteborg. 

Kurs i navigation 
I Fjällbacka avslutades under 
våren en kurs för erhållande av 
förarbevis för småbåtar. Kursen 
bevistades av 10 deltagare och 
ledare var skeppare Bengt Kahl
man, Fjällbacka. Examinator var 
mästerlotsen Per Larsson, Ly
sekil. 

har välfyllda lager inför sommaren med kameror i alla prislägen, film, blixtar m.m. 
{JlU som, göl' en L,.", som,m,,,,,. LäU,.e 

Välkomna! Percy och Lotta 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 01525/310157 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = 

SfYandresfauYangen ~:J;ällbacka f.Jaosbad 

H 
När det skall dukas upp till fest för så
väl små som stora sällskap (upp till 200 
gäster) tala med hovmästaren 

Sira Hd reslaura HgeH 

Jjällbacka Haosbad 
TELEFON 0525/10008 

och Grebbestads Gästgivaregård 

D A N S 
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Kville Sparbanks huvudmän 
Kville Sparbanks huvudmän höll 
sitt ordinarie årssanunanträde 
den 6 maj i sparbankens lokaler. 
Ordföranden Raymond Hansson 
hälsade deltagarna välkomna 
och redogjorde för det rådande 
läget för bankverksamheten. 

Penningens knapphet hade gjort 
sig märkbar då inlåningen inte 
gett det önskade resultatet. Men 
i stort sett ansågs att banken 
gett ett hyggligt resultat. Kam
rer Nils Christensson lämnade 
en redogörelse över vissa delar 
av verksamhetsberättelsen. En 
av sparbankens huvudmän, hem
mansägare Gustav Svensson, 
Fågelkärr, hade under verksam
hetsåret avlidit. Ordföranden 
Raymond Hansson erinrade om 
den bortgångnes gärning inom 
bankrörelsen och om hans per
sonlighet vilken rönt stor upp
skattning. Styrelsen och revi
sorernas berättelser godkändes 
och balansräkningen fastställdes. 
Till revisorer valdes' hr Sven 
Pettersson, Solhem, och fru Ka
rin Kristensson, Kville. Till hu
vudmän valdes hrr Kjell Jo
hannesson, Löska, K. G. Bjering, 
St. Wrem, Lars-Ivar Ödbrant, 
Hamburgsund, och Kjell Olsson, 
Humlekärr. Till ledamöter i sty
relsen återvaldes hr Raymond 
Hansson, Fjällbacka, och nyval
des efter hr Anders Johansson, 
Hamburgsund, som avgick av 
åldersskäl, hr Georg Moberg, 
Rabbalshede. Ledamöter i be
redningsutskottet blev: hrr Evert 
Waldner, Fjällbacka, Lars-Ivar 
Ödbrant, Hamburgsund, Bertil 
Norderby, Nordby, Sven Kris
tensson, Övertun, Nils Karlsson, 
Solhem, och Gustav Karlsson, 
Grind. 

På grund av åldersskäl för val
barhet till tjänster och uppdrag 
inom sparbanken slutade följan
de personer: hr Anders J ohans
son, Hamburgsund, efter 30-tal 
år dels som kamrer, ledamot av 
styrelsen, huvudman m. m., hr 
Bror Ödbrant, Hamburgsund, 
som tillhört huvudmännen i 25 
år och hr Gerhard Rosander, 

Hamburgsund, som nu lämnade 
uppdraget som revisor . Bank
styrelsens ordförande hr Ray
mond Hansson framförde till de 
avgående bankens stora tack
samhet för vad de under många 
år utfört genom sina uppdrag. 
Samtliga fick mottaga blommor 
och dessutom förlänades Anders 
Johansson sparbankens silver
plakett. 

U r sparbankens årsredovisning 
framgår följande: 

Inlåning från allmänheten 
Inlåningen från allmänheten, 
d. v . s . . från alla andra kund
grupper än kreditinstitut och 
försäkringsbolag, ökade under 
året med 2.267 tkr eller 4,8 % 
och uppgick därmed till 49.261 
tkr. 

Vid årets slut gottgjordes all
mänheten räntor med 2.804 tkr. 
Uttagsöverskott om 537 tkr upp
stod således. Som jämförelse 
kan nämnas att inlåningsök
ningen under 1975 uppgick till 
15,2 % och under den senaste 
femårsperioden till i genomsnitt 
9,5 % per år . 

Genomsnittsräntan på inlånade 
medel från allmänreten utgjor
de under året 6,20 % och på 
bokslutsdagen 7,75 %. 

Antalet inlåningskonton i spar
banken ökade under året med 
159 till 5.309 och antalet insätt
nings och uttagstransaktioner 
ökade med 16,7 % och utgjorde 
för hela året 49.665. 

Likviditet 
Sparbankens kassa och kassa
reserv har per kvartalsskiftena 
legat 85,8, 86,2, 139,7 resp. 111,0 
% över kassareservkraven enligt 
sparbankslagen. 

Likviditetskvoten uppgick per 
kvartalsskiftena till 20,7, 21,3, 
23,6 resp. 22,4 %. Det av Riks
banken föreskrivna likviditets
kvotskravet utgjorde 24 % t.o.m. 
30/ 6 och därefter 23,0 %. 

Oälkol11l1a iii! 

STORA HOTELLET I FJÄLLBACKA 
Vi har trivsamma rum . God mat· Fullständiga rättigheter 

Sommortid D A N S fem kvällar i veckan 

Ny festvåning. Nytt konferensrum för 50 personer 

Nytt för året uteservering 

Modern Barservering i nygammal stil. 

Tele/on 0525/31003 

Filialnät 
Vid årets slut omfattade filial
nätet fyra filialer, nämligen 
Hamburgsund, Gerlesborg, Rab
balshede och Kville. 

Personal och löner 
Medelantalet anställda, omräk
nat till heltidstjänster, uppgick 
1976 till 10, varav i sparbanks
tj änst 9. Motsvarande siffror för 
1975 var 10 respektive 9. 

Löner och arvoden till styrelse 
och andra personer i ledande 
ställning uppgick till 105 tkr och 
till övriga befattningshavare till 
404 tkr. 

Vinstdisposition och reservfond 
Sparbankens vinst enligt belans
räkningen utgör för 1976 43 tkr. 
Styrelsen föreslog a tt detta be
lopp disponeras enligt följande: 
Anslag till allmännyttiga eller 
välgörande ändamål 2 tkr. Av
sättning till reservfonden 41 tkr. 
Reservfonden uppgick den 1 ja
nuari 1976 till 1.072 tkr. 

Av huvudmännen beslutad av
sättning till reservfonden av 
1975 års vinst 39 tkr. 

Styrelsens förslag till disposition 
av 1976 års vinst lägges till re
servfonden 41 tkr. 

Reservfonden uppgick därmed 
den 31 december 1976 till 1,111 
tkr. 

Reservfonden uppgår härefter 
till 1.152 tkr. 

Utlåning till allmänheten 
Sparbankens totala utlåning till 
allmänheten uppgick vid 1976 års 
utgång till 41.295 tkr mot 38.130 
tkr vid 1975 års slut och ökade 
därigenom med 8,2 %. Antalet 
utestående krediter uppgick vid 
motsvarande tidpunkter till 
1.515 respektive 1.547. 

Genomsnittsräntan på utlånade 
medel till allmänheten ink!. av
gifter för avtalade krediter ut
gjorde under året 8,72 % och på 
bokslutsdagen 10,33 %. 

I Y11!'amYliYlgar av 

tavlolf utföres! 

- MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÄLLBACKA 

TElEFON 0525/31071 

SkattekraFten 
Tanum 
hör till de sämsta i landet. En
dast två kommuner, Torsås i 
Kalmar län och Berg i Jämtland 
har det sämre ställt. I skatteut
jämningsbidrag får Tanum det 
högsta i länet, 10,5 miljoner kr. 
Utslaget per innevånare blir det 
1.080: - kr. Bidraget motsvarar 
c:a 6S7.000 skattekronor, d. v. s. 
ungefär hälften av kommunens 
egna skattekronor, som är 
1.36S.000. Om inte Tanum fick 
skatteutjämningsbidrag skulle 
den kommunala utdebiteringen 
behöva höjas till över 29 kronor. 

Pa Lmsöndagens 
koLLekt 
Vackra kollektresultat noterades 
inom Kville gamla kommuns för
samlingar. Sålunda noterades i 
Kville 12.050: -, Fjällbacka 
3.700: -, Hamburgsund 2.265:-, 
Svenneby 2.639: - och Bottna 
2.322: -. 

Fjällbacka Golfklubbs 
Domkommitle 
tackar varmt nedanstående fir
mor för att de genom sina gåvor 
bidrog till att vi 1976 kunde visa 
upp ett extra trevligt och fint 
prisbord. 

Evas Bageri och Speceriaffär 
Fjällbacka Elektriska 
Johns Skor 
Järnboden 
Knut Lantz Möbelaffär, 

Hunnebostrand 
Waldners Färghandel Eftr. 

Ring 
0524/10077 

När Ni behöver 
någon trycksak 

SCH EWEN lUS' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 
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Båtshopen i nya lokaler 

Båtshopen i Fjällbacka har nyligen flyttat in i nya lokaler nere vid .Torget. Inget kan väl vara naturligare och mera ändamålsenligt 
än detta. Här förfogar man över ändamålsenliga lokaler för skeppshandel i understa våningen. Utanför en stor brygga och vid denna 
båtshopens garnityr av vackra båtar. Från vänster på bilden ser vi en av innehavarna, Lasse Lundberg, i färd med att avsluta en 
affär. Den mellersta bilden anger ytterligare en del av lokalen vilken är fylld med prunkande blommor som ett minne av kamrater och 
vänners lyckönskningar vid öppnandet. Till höger kontorslokalen, där, fru Ingela Lundberg sköter den kamerala avdelningen. 

Å terigen hör man klappret av 
träskor utanför magasinen vid 
gamla ångbåtsbryggan. Magasi
nen har återfått sin ursprungli
ga röda färg och den nya gång
bryggan ger åter liv och rörelse 
på sjösidan. Där vid bryggan 
ligger nu båtshopen, som inne
has av Bengt Olofsson och Lars 
Lundberg. I rätt miljö kan båt
folket förse sig med utrustning, 
och en flytande utställning av 
båtar ger en trevlig atmosfär. 
Magasinen, vilka är helt om
byggda, har fått behålla sitt 
gamla lite skeva utseende och 
renoveringen har under Lennart 
Svenssons ledning skett med 
omdöme och god smak. 

Flyghaveri utanför 
Väderöbod 
krävde liv 
Vid ett flyghaveri den 21 mars 
omkom 23-årige löjtnanten 
Magnus Dreijer, Skaraborgs 
flygflottilj i Såtenäs. Hans flyg
plan störtade i havet cirka tio 
kilometer väster om Väderöbod 
vid Bohuskusten. 
Haveriet observerades av två 
fiskebåtar. En av dem tog om
bord den omkomne föraren. 

I solgasset på bryggan kan man 
åter finna en och annan fjäll
backabo som ser ut som om dorn 
väntade på Göteborg eller Oslo, 
ångbåtarna som varit borta i 
drygt 30 år. Exteriören till Båtshopen med båtar vid bryggan. 

Magnus Dreijer utförde flygöv
ning på låg höjd över havet då 
haveriet inträffade. Vid tillfäl
let rådde gott flygväder. Dreijer 
var ogift. En haverikommission 
har tillsatts under ordförande
skap av lagman K.-E. Andersson. 

Fjällbacka Seglarskola 
TELEFON 0525-31560. 31040 

Nybörjarkurser "Ladies Week" 

Fortsättningskurser Båtshop 

Båtuthyrning 

Kurser sommaren 1977 
Segling - Navigation - Båtvett 

Samtliga kurser börjar månda
gar kl. 09.00 och pågår dagligen 
till kl. 15.00 utom kurs nr 2 som 
börjar sönd. 19/6 och avslutas 
torsd. 23/6. På fredag, efter kur
sens slut, hålles avslutning för 
resp. veckokurs. 
För nybörjarkurserna och "La
dies week", krävs inga som helst 
förkunskaper. 
Varje elev skall dock vara sim
kunnig samt inneha flytväst. 
Flytvästar uthyres genom seg
larskolan. 
Vecka 1. 13/6--17/ 6 Nybörjar
kurs. 
Vecka 2. 19/6--23/6 Nybörjar
kurs. 
Vecka 3. 27/6--1/7 Nybörjarkurs 
+ forts.kurs. 
Vecka 4. 4/7-8/7 Nybörjarkurs 
+ forts.kurs + Ladies Week. 
Vecka 5. 11/7- 15/7 Nybörjar-

kurs + forts.kurs. 
Vecka 6. 18/7-22/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs. 
Vecka 7. 25/7-29/7 Nybörjar
kurs + forts.kurs. 
Vecka 8. 1/8-5/8 Nybörjarkurs 
+ forts.kurs. 
Eleverna bör varje dag till seg
larskolan medbringa fullt om
byte kläder, och vid regn nödiga 
regnkläder. 
Kursavgiften är 310 kr., vilket 
inkl. kursmaterial. Vid anmälan 
skall anmälningsavgiften 110 kr. 
insändas medan restavgiften 200 
kr. betalas vid kursstarten. 
Fjällbacka Seglarskola. 
Box 28, 450 71 Fjällbacka 
Tel. 0525/31040, 315 60. 
Båtex Seglarskolor 
Postgiro 87 27 60-4. Bankgiro: 
195-9006. 
Välkommen! 
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Fiskafänge 
Första gången jag fiskade var 
i min barndoms bäck. Kroken 
var en böjd knappnål i ändan 
av ett tunt snöre, och agnet en 
rullad brödkula. 

Med detta primitiva fiskredskap 
lyckades jag aldrig få något by
te, men det var kul att i det 
kristallklara vattnet se små fis
kar försiktigt nosa på brödku
lan och behändigt rycka den till 
sig. 

Mina bröder fiskade på ett mera 
avancerat sätt. De hade bambu
spö, vars rev var försedd med 
rödvit korkd,ubbe, blysänke och 
riktig krok; och de hade till min 
fasa hjärta att agna med levan
de daggmask. 

Dessa arma djur förvarades i en 
tom skokrämsburk, där de 
stundom mötte sin död efter att 
ha blivit kvarglömda av sina 
plågoandar. Jag kommer aldrig 
att glömma den vidriga stank, 
som steg ur en sådan burk då 
man skruvade av locket. Den 
kan inte med ord beskrivas; den 
måste upplevas. 

Men fisk fick de grymma me
tarna. Ibland ett helt knippe 
små laxöringar som sedan här
ligt knaperstekta kom på lunch
bordet. 

Det skulle dröja många år, ända 
tills jag kilade stadigt, innan jag 
återigen försökte min lycka som 
fiskare. Nu var det inte längre 
tal om böjda knappnålar och 
brödkulor. Nej, spinnspö med 
glittrande gäddrag skulle det 
vara. 

Förresten fick jag en gång ett 
av de senare i huvudet med en 
hiskelig smäll. En hemstickad 
grön yllemössa räddade mig den 
gången, men ni kan tro att det 
tog en bra stund att trassla dra
gets krokar ur min huvudbo
nad. 

Min fiskepartner var förstås för
tvivlad, men som alla vet -
kärleken förlåter allt. 

Vi fiskade på den tiden i insjö
arna i partilletrakten. Nog hän
de det att en och annan större 
gädda anrättades och avnjöts 
med skirat smör och riven pep
parrot. Men de flesta var pytte
små, på grund av inavel sas det. 
Dessa märktcs endast med en 
glaspärla i ryggfenan, innan de 

släpptes tillbaka i sjön .efter 
noggranna anteckningar om da
tum, längd och fångstplats. Det 
hände att vi fick upp samma 
stackars gädda flera gånger, och 
det var då oerhört spännande att 
se hur den utvecklats sedan sist. 
Från insjöfiske övergick vi till 
ålfiske vid Plana rna i Fjäll
backa. 

En kväll just då vi tömde vår 
första åltina släcktes gatubelys
ningen. Vi stod plötsligt i kol
mörker medan vår fångst sling
rade iväg mot kajkanten. 

Aldrig hade jag drömt om att 
ta i en levande ål, men nu tog 
jaktinstinkten överhand. Utan 
att tveka en enda sekund kas
tade jag mig över vårt kalla, 
slingrande byte. Alarna blev 
tursamt nog sandiga och tack 
vare detta lätta att hiva upp i 
en sump. 

Vid ett annat tillfälle låg vi 
gattet mellan Porsholmen och 
Valön och metade. Det var mu
let. Ett riktigt fiskeväder och 
makrillen högg i ett. 

Plötsligt överraskades vi av ett 
förfärligt oväder med störtregn 
och åska. Med oss i båten hade 
vi min svärmor; den mest åsk
rädda varelse man kan före
ställa sig. 

Naturligtvis är det inte snällt 
att skratta åt en panikslagen 
medmänniska, men det var 
omöjligt att låta bli. Hon kasta
de en regnkappa över huvudet 
för att slippa se de ljungande 
blixtrarna, men plagget råkade 
lägga sig så att det bildade en 
stor tratt genom vilken regn
vattnet strömmade rakt in i ur
ringningen på hennes jacka. Vi 
ville hjälpa henne att läga den 
till rätta, men hon bara skrek 
hysteriskt att låta henne vara 
ifred. Efter att ha lindat upp 
våra metor och fått upp draggen 
styrde vi in mot Fjällbackas 
bryggor med en svärmor, som 
var lika genomdränkt av vatten 
som om hon släpats iland efter 
båten. 

Detta hände under andra världs
kriget då alla tillskott till mat
sedeln tacksamt togs emot; dess
utom var vi nygifta och det var 
ont om slantarna. 

En träkagge och specialsalt -
liineburgersalt - inhandlades, 

Allt i blom mor 

~ 
1ft 

binderier och dekorationer 

fJALLBACKA 
BLOMSIERAffAR 
Kerstin Zwetsloot Tel. 0525- 31049 

och vid makrilltidens slut kunde 
vi föra hem vår kagge fullpackad 
med fisk. 
Den tiden fiskade vi även berg
ylta, en ful fisk, men rätt till
lagad en läckerhet. Den koktes, 
rensades och konserverades för 
att under vintern användas i 
stuvningar. 

P å den tiden hade man inte till
gång till sådana nymodigheter 
som frys; å andra sidan var de 
flesta mammor hemmafruar och 
hade tid att stå i köket och kon
servera. 

Musselfisket var också givande. 
Med ett slags kratta eller skra
pa slet vi loss musselskalen från 
undervattensklippor och fyllde 
medhavda hinkar. Sedan blev 
det timmars jobb att göra dem 
rena innan man kunde koka dem 
och plocka inkråmet ur skalen 
för att till sist konservera detta. 
Mums, vad det smakade gott. 
Och det var inte bara vi som 
tyckte det. Jag minns en liten 
kattunge vi en gång hade vars 
passion var just musslor. Den 
åt och åt och spann av välbe
hag. Kastade flera gånger upp 
den läckra måltiden, men satte 
omedelbart igång att äta på 
nytt, lika förnöjt spinnande. 

Några krabbor lyckades vi ock
så få i våra tinor. Men vad jag 
livligast minns angående dessa 
hårdhudingar är en låda med 
sådana som en släkting i Fjäll
backa en gång skickade oss i 
present. 

De ännu levande djuren var 
packade i träull. Vi hällde ut 
hela innehållet på köksgolvet 
där det blev ett kravlande utan 
all like. Den olycksaliga träul
len hade de instängda djuren 
roat sig med att knipa sönder i 
små små bitar. Det blev ett 
enormt jobb att få dem något
sånär rena innan vi kunde stop
pa dem i den kokande grytan. 
Rensningen var heller inte gjord 
i en handvändning. Men då vi 
hade vår konserverade krabba 
färdig, tyckte vi trots allt att 
det varit mödan värt. 

Jag vill också berätta om ett 
unikt torskfiske - helt utan 
fiskredskap. 

En vacker dag begav min make 
och jag oss ut till en liten ö 
utanför Fjällbacka. Utrustad 
med spinnspö och alla upptänk-

liga finesser gick min äkta hälft 
åt ena hållet, förvissad om att 
han skulle dra upp en torsk el
ler flera. Själv drog jag mig åt 
motsatt håll för att njuta av ett 
uppfriskande bad. 

Plötsligt fick jag mellan stenar
na i det grunda strand vattnet 
se en stor fisk simma omkring. 
Försiktigt smög jag mig i en 
vid båge bakom den och lycka
des att med händerna kasta den 
överrumplade fisken upp på 
land. 

Långt om länge kom min man 
tillbaka - utan fisk. Han blev 
naturligtvis litet lång i ansiktet 
då jag stolt visade upp min sto
ra handfiskade torsk som vägde 
över tre hela kilon. 
Några gånger var jag också med 
yrkesfiskaren Karl Adelbert 
Krantz och drog "godd". Och en 
gång hjälptes vi åt att stänga 
inne ett helt stim med skarpsill 
i en liten grund vik. Det bok
stavligen puttrade och kokade i 
vattnet och solljuset slog reflexer 
i tusentals små silverskimrande 
fiskar. 
Ja, jag har till och med varit 
med "Hobby"-fiskaren Gustaf 
Carlson och försökt mig på att 
fiska tornfisk. Resultatet blev 
magert. De långa dyningarna 
utanför Väderöarna kom mig 
bara att bli riktigt ordentligt 
sjösjuk, som den stackars ynka 
landkrabba jag är. 

Men helt utan fångst blev jag 
ändå inte den gången. Nej då, 
komna in på lugnt vatten kvick
nade j ag snart till och lyckades 
bärga en rostig jätteboj som låg 
och guppade i vattnet vid en ö. 
Mina pessimistiska följeslagare 
tippade naturligtvis på att det 
var en mina från krigets dagar 
som slitit sig och flutit upp. De 
hölL sig på behörigt avstånd och 
väntade bara på smällen och att 
få se mig flyga till väders som 
en sputnik. 

På senare år har min fiskelycka 
avtagit betydligt. Vad det nu 
kan bero pit Kanske vattnen 
runt Fjällbacka är utfiskade? 
Kanske havets gudom blivit 
förtönad på mig av någon okänd 
anledning? Faktum kvarstår: 
numera lyckas jag ur havets 
avogt inställda djup enbart hala 
upp plastpåsar och annat smått 
och gott av värdelös art. 

Maj Gustafson. 

Järnboden Fjällbacka 
Tel.0525-31780 45071 FJÄLLBACKA 

Fiskredskap 
Gasol - Dieselolja - fotogen 

vid f.d. Fjällbacka fiskarnas brygga 
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Stiftelsen Fjällbacka Pensionärshem 

Efter mötesförhandlingarnas slut samlades man enligt tradition 
vid kaffebordet. Det är stiftelsens medlemmar samt inneboende 

pensionärer som deltager. 

Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs
hem har under år 1976 haft en 
gynnsam verksamhet vilket 
framgick av den verksamhets
berättelse som föredrogs vid 
årsmötet vilket hölls i Aldersro 
den 31 mars. Hemmet hade va
rit fullbelagt hela året vilket 
bidragit till det ekonomiska re
sultatet. 

Ordföranden Torsten Hakeröd 
hälsade mötesdeltagarna väl
komna. Till att leda mötets för
handlingar valdes. Evert Wald
ner. Styrelsen har under året 

bestått av: Torsten Hakeröd, 
ordförande, Wicke Widelius, vice 
ordförande, Inga Strömberg, 
sekreterade, Syster Kahlman, 
Ester Järund, Clary Hakeröd 
samt Evert Waldner. Kassaför
valtare har varit Lantmännens 
Driftsbyrå i Tanumshede. Fö
reståndarinnan Syster Kahlman 
hade under året avgått med 
pension. Till ny föreståndarinna 
anställdes Gun Kristensson, ti
digare anställd inom hemmet. 
Beträffande driften av hemmet 
för framtiden har förhandlingar 
med kommunen upptagits om 

Fjällbacka seglarskola utbildar instruktörer 

Instruktörer och elever vid seglarskolans instruktörskurs 1977. 
Stående från vänster: Lasse Lundberg, kursledare, Knut Hag
man, chef för Domänverkets seglarskola på Öland, Kalle Ny
ström, elev, Per Westling, instruktör, Reine Aronsson, elev, Nils 
Tordenlid, Head master vid Ölands seglarskola. Knästående 
från vänster: instruktörerna Stefan Blidner, Asa Hammarström, 
Jan Dalernar, kursledare Janne HelIgren samt instruktörerna 
Anders Malmström och Anders Johansson. Sittande från vänster: 

instruktören vid Öland seglarskola Helena Andersson samt 
övningselever under kursen. 

Ute i Sälvik på seglarskolan, 
hölls fÖl andra året kurs för 
instruktön· vid seglarskolorna 

i Strömstad, Grebbestad, Fjäll
backa och Bovallstrand. Ä ven 
Domänverkets personal vid seg-

övertagande av hemmet sedan 
en utredning visat, att det ej 
möter något hinder, att överlåta 
stiftelsens fastighet till kommu
nen som gåva. Ett gåvobrev har 
upprättats av länsassessor Hem
mingsson, länsstyrelsen, vilket 
tillställt kommunen för be
handling och antagande. Vid ex
tra sammanträde med stiftelsen 
antogs förslaget enhälligt. 

Inkomster och utgifter balanse
rade på kronor 378.139: 19. In
komsterna: anslag 277.761:-, 
vårdavgifter 92.537: 50, auktioner 
694: 25, lotterier lOD: -, gåvor, 
donationer 265: -, personalens 
måltidsersättning 7.673: -, hyror 
122: -, telefonkassa 1.091: -, ak
tieutdelning 1.60,3: -, räntor 
3.668: 22. Utgifter: varuinköp 
28.241: 20, medicin 2.615: 70" för
brukningsmaterial 2.436: 70, te
rapimaterial 1.141: 70, maskin
underhåll 1.203: 0,5, lejda arbeten 
4.767: 98, tjänstemännens löner 
35.000,: 45, arbetslöner 204.182: 50" 
ATP-avgifter 62.139: -. olycks
fallsförsäkringar 2.604: - , kon
torskostnader 14.095: ID, annon
ser 80: 85, byggnader, underhåll 
6.226: 56, elektricitet 1.991: 45, 
v~ttenavgifter 1.559: 40" renhåll
ning 40,0: -, bränsle 8.528: 55 
försäkringar 925: -. ' 

fngående balans: skulder kronor 
13.048: -, förvaltningskostnader 
378.139: 19, avskrivning inventa
rier 2.000: -. Utgående balans: 
fastighet 222.000: - , inventarier 

larskolan på Ölands norra udde 
fanns på plats och gnuggades 
i den svåra konsten att lära ut 
segling. 

Kurserna leddes av Lasse Lund
berg och Janne HelIgren till
sammans med en rad experter 
från olika organisationer. 

En besättning från sjöpolisen i 
Lysekil fanns på plats och gav 
givande synpunkter på vad man 
bör lära fritidsseglaren, och 
Torkel Lindahl, ordförande i 
Bohuslän-Dals Seglarförbund, 

Vi 
~rsäljer 
-I installerar 

I reparerar 

ALLT ELEKTRISKT 

FJÄLLBACKA 
ELEKTRISKA 

TEL. 0525/31068 

6.000: -, obligationer 3.629:-, 
aktier 27.722: -, fordringar 
207.761: -, innestående i bank 
6.302: 81, postgiro 143: 44. Sum
ma kronor 477.720: 77. 

I tur att avgå ur styrelsen voro: 
Torsten Hakeröd, Wicke Wide
lius och Ester Järund vilka åter
valdes. Vidare återvaldes revi
sorerna Östen Hedenfjell och 
Algot Torewi. Såväl revisorernas 
berättelse som stiftelsens verk
samhetsberättelse godkändes en
hälligt och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhets
årets räkenskaper. 

I verksamhetsberättelsen inne
slöts även ett varmt och hjärt
ligt tack till den avgående före
ståndarinnan Syster Kahlman, 
för det intresserade arbete hon 
nedlagt inom hemmet. Styrelsen 
framförde även stiftelsens tack 
till alla vilka på olika sätt med
verkat till stiftelsens verksam
het. Ett tack även till Tanums 
kommun som på olika sätt un
derlättat arbetet. Och till sist 
önskade styrelsen stiftelsens 
medlemmar, vårdtagare och per
sonal en god fortsättning på år 
1977. 

Efter förhandlingarnas slut sam
lades deltagarna vid kaffeborden 
där det serverades riklig för
plägnad och tårta under ange
näm samvaro. 

T-wi. 

informerade om kappseglingens 
organisationer. Sjöförsäkrings
frågorna handhades av Ingemar 
Bodin, Skandia i Strömstad, en 
nog så viktig del i kursen. 

Nödutrustning, förtöjningskun
skap, skärgårdsnavigering, in
lärningspedagogik, administrati
va frågor, seglingsteknik och 
mycket annat stod på program
met under den tre dagar långa 
kursen som var helt kostnadsfri 
för instruktörerna. 

Motto för kursen var! Möte med 
eleven. 

WALDN E RS 
FÄRGHANDEL EFYR. 
MONA-LISA HEDSTROM 

(j-fiBjet uap..etet 

M.!metika 
In. In. 

Tel. 0525/31085 
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Väderöarnas båtsäIIskap jubilerar och arrangerar båt och motorutställning Fjällbacka 

Den vackra båtflottan var verkligen n ågot att vila ögonen på 
även om man inte var spekulant. De intresserade gjorde sina 

bedömningar om de olika typerna och dess bärighet. 

Badholmen var under lördagen 
den 7 maj föremål för invasion 
av alla som var intresserade av 
båtar och motorer. Båtsällskapet 
hade lyckats med något som inte 
förut förekommit i Fjällbacka, 
nämligen att visa upp vad som 
i dagsläget och sommartid sam
lar skärgårdens intresse. Här 
fanns allt i båtmodeller från en 
modern fiskebåt till den lilla 
vardagsmänniskans farkost "Nol
hotten" tillverkad vid Janssons 
Båtvarv i Fjällbacka. 

Även den maskinella utrust
ningen fann sin plats i första le
det. Utombordsmotorerna och 

Syskonen Angela och 
Monica älskar 
skridskoåkning 
När Fjällbacka isbana togs i 
bruk vid årsskiftet 1975-76 var 
det två småflickor som gjorde 
premiäråkningen och var först 
på banan. Snart visade det sig 
att de hade vissa fC:rutsättningar 
att med tiden utveckla sina an
lag till goda åkare. Flickorna 
Angela och Monica var då 8 
respektive 7 år och hemmahö
rande på Gröna Lids Restau
rang. Förutom att de tränar på 
hemmaplan vari hela familjen 
Hansson är engagerad, har de 
under vintern åkt i Uddevalla. 
Här tävlar de för UIS med stor 
framgång och vi hoppas att med 
tiden få 'se och höra dem inom 
skridskosporten. För UIS har 
dom deltagit i hastighetstävling 
på skridsko där Monica blev trea 
i 70-iaden och går vidare till 
regionsfinaL Med placering även 
där blir det SM-tävling. Vid 
klubbmatch mot IFK Göteborg 
vann Angela 300 meter på 47,5 
och Monica blev trea på 51,6. 

mindre stationära representera
des av Widelius Cykel- och Re
parationsverkstad, Fjällbacka, 
medan Motorcentrum i Ham
burgsund hade på sitt program 
bL a. större stationära båtmoto
rer. Båtex i Fjällbacka, försäl
jare av Trissbåtarna i olika stor
lekar och klasser samt utrust
ning för båtar fann sig väl i den 
gigantiska marknaden. Så även 
Heestrands Plast AB, tillverkare 
av Väderöjullen m. fL och GBM 
i Havstensund med båtar i olika 
serier samt ett stort sortiment 
av motorer och tillbehör. Dess
utom kunde man få höra och 
se mycket annat som tillhör den 

I sommar blir det deltagande i 
träningsläger den 26, 27 och 28 
augusti med barmarksträning 
m.m. 

Flickorna Angela och Monica 
på Fjällbacka isbana. 

Bilden är från utställningens av:delning för utombordsmotorer 
och i bakgrunden olika båtar. 

moderna båtens utrustning, bL a. 
kommunikationsradio. 

Väderöarnas Båtsällskap bilda
des för fem år sedan i Hamburg
sund och kunde nu jubilera och 
se tillbaka på ett väl påbörjat 
arbetsprogram för vilket det in
te kommer att saknas arbete. 

Man startade med bL a. den fö
resatsen att göra något för båt
sportens intressen, man ville 
skapa en aktiv miljövård i skär
gården, och man arbetar för en 
ökad sjösäkerhet. Inom sällska
pet finns ett särskilt utskott vil
ket hela tiden håller på med 

TILL SALU 

utbildningsfrågor. Det gäller 
framförallt en så viktig fråga 
som navigation och båtvett, men 
man håller dessutom på med 
andra saker som exempelvis liv
rä'ddning, brandsläckning och 
liknande. Just nu söker man få 
fram billigare räddningsutrust
ning till båtar. Varje år sedan 
starten har säsongen avslutats 
med en uppskattad men också 
krävande mörkernavigering. 

Dagens utställning avslutades 
med en jubileumsfest på Strand
restaurangen Fjällbacka Havs
bad med ISO-talet medlemmar 
och inbjudna. 

E-Jolle 
460 Roland, 3 segel (1 helt nytt), 2 komp!. 
riggar (1 ny bom), 1 nytt centerbord, vagga, 
kapell + takräcke. Mycket välvårdad, säljes 
p.g.a. studier. Helt vår- och kappseglings-

utrustad. Ett fynd Pris 4000:-

JOHNS SKOR, Fjällbacka 
Tel. 0525-31250, efter kl 18, 31756 

ANNA=MAJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
J)l{lflLLl-aJetut 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 



RÖKGAS FLÄKT 

"TOPPEN" 
fläkten 
För 

VILLOR 
Större och mindre 

BOSTADSFASTIGHETER 

INDUSTRIER 

Fläkten monteras på toppen av skorstenen . En sekundärluftstos inmuras i skorstenen i pann
rummet och inställes så att brännaren får exakt den luftmängd den skall ha för optimal för
bränning. På så sätt erhålles en maximal förbränning oberoende c:..v ändringar i lufttrycket. 
Daggpunkten flyttas utanför skorstenen. Kondensskador förhindras. Obehövligt med insatsrör. 
Fläkten startar på impuls av termostaten och när oljedimman tänder har vi redan ett under
tryck i skorstenen, pulsationer elimineras. 

Fläkten minskar sotnedslag till ett minimum på grund aven större mängd varmluft samt att 
stoftpartiklarna icke klumpar sig i flagor. Fläkten förhindrar vidare att brännarlågan släcks 
av bakvindar. 

öPPNA SPISAR, som tidigare icke fungerat, gör det med Toppenfläkten, användes i detta 
sammanhang även som ventilationsfläkt. Reglerbar. 

VENTILATIONSFLÄKT 

För badrum, toiletter m. m. 

KÖKSFLÄKT 

Med sin stora kapacitet är Toppenfläkten den bästa tänkbara köksfläkt. Kåpa erfordras. 
Patentsökt. 

Kan beses i LJUSAFFÄREN, FJÄLLBACKA Tel. 0525-31170 

FIRMA e VÄRMEEKONOMI 
LJUNGBY 
Postbox 14 
0372-12010 
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Hemvändande FjäUbackabo startade tillverkning av persienner 

Håkan Lilja har just tagit en trudelutt på den vackra nyckel
harpan för vilken han kan känna sig stolt. Den är byggd av 
ädla träslag och han finner inte det är något märkvärdigt med 

detta fast det är tidsödande men trevligt. 

Det är nog inte många om ens 
någon av fjällbackaborna som 
utvandrat för sin utkomsts skull 
som inte skulle vilja återvända 
om möjligheter till sysselsättning 
fanns. Håkan Lilj a var en som 
efter en lång följd av år åter
vände till hembygden och star
tade eget företag . Vid 16 år bör
jade han som många andra poj
kar sin utbildning vid yrkessko
lan och såg fram emot den tid 
då han skulle gå ut som plåt
slagare. Han måste dock så små
ningom avbl'yla denna utbild
n ing på grund av sjukdom. Ef
ter tillfrisknandet börj ade han 
arbeta vid Fjällbacka Snickeri
verkstad för at t senare söka sin 
utkomst i Göteborg. Hans vistel
se i den stora sjöstaden kom 
att omfatta 22 å r. Under denna 
tid var han anställd bl. a . hos 
Levins Instrumen tfabrik där han 
gjorde sina fö r sta rön om hur 
man bygger olika instrument 
både maskinellt och manuellt. 
Det var med stort intresse han 
deltog i arbetet att framställa 
olika instrument såsom fioler 

och gitarrer. Hans kunskaper i 
detta arbete ger han bevis för 
än i dag då han visar oss ett 
vackert instrument, en nyckel
harpa, vilken han förfärdigat 
som hobbyarbete under vinter
tid. Värdet av ett sådant instru
ment torde ligga högt då arbets
tiden är c:a 150 timmar. Sedan 
han blivit friställd på denna ar
betsplats gick han över till Phi
lips och Centrums Radio TV
företag där han arbetade inom 
de tekniska avdelningarna. Ar 
1973 kom han åter till hembyg
den och bosatte sig på Bräcke 
där han uppfört bostadsfastig
het och verkstadsbyggnad. Strax 
efter återkomsten startade han 
tillverkning av persienner i 
mindre skala manuellt. Det vi
sade sig snart att en utvidgning 
av rörelsen borde komma till 
stånd maskinellt, och sedan lä
get bedömts inköptes en auto
matisk persiennmaskin vilken 
ökade tillverkningskapaciteten 
av denna produkt. Från manö
verpanelen inställes maskinen 
på persiennernas längdmått var-

Interiören av verkstaden, där Håkan Lilja startar automatma
skinen . Bakom befinner sig sonen Stefan. 

efter tillverkningen börj ar . Små 
detalj er i tillverkningen pågår 
manuellt. Det hela utgör en in-

Legala 

Födda 

7/ 2 Anna Kristina och Karin 
Elisabet. Fader: Hans G. 
Halmerius, moder: A. Eli
sabet Halmerius f. Joham
mar, Ödsmål Innerg. 1:20. 

25/3 Asa Katarina. Fader: Lars 
Bertil Hugosson, moder: 
Barbro Katarina Hugosson 
f. Simonsson, Ödsmål In
nergård 1:125. 

31/3 Roger Mattias. Fader: Stu
re Roger Karlsson, moder: 
Birgit Lena Karlsson, f. 
Olsson, Granliden 1:1. 

15/5 Gossebarn. Fader: Sven 
Henry Ingvarsson. Moder: 

1976 

Ellen Carina Siv Yvonne 
Ingvarsson f. Höglind, 
Öbergsliden 2:1. 

Döda 

14/ 12 Walström, Emma Charlot
ta f. Hansson. Anka efter 
Walström, Ernst Ragnar 
från Långan 9, Fjällb'l.cka, 
född 1892- 09-15. 

20/ 12 Dahlqvist, Hildur Maria 
från Fjällbacka str.omr. 
1:43, Fjällbacka, född 
1890- 09- 25. 

dustri i hemmiljö och produk
terna passar väl i varj e hem. 

T-wi. 

notiser 

29/ 12 Karlsson, Hanna Maria f. 

1977 

Svensson, hustru t. f. d. 
hem.äg. Karl Johan Karls
son, Råröd 2:2, Fjällbacka, 
född 1897-12-16. 

1/1 Bräck, Helga Alida f. 
Karlsson, hustru till John 
Axel Bräck, Ödsmål Norg. 
2:14, Fjällbacka, född 
1901-07 -29. 

22/1 Jansson, Johan Erik från 
Hajen 1, född 1895-09-10. 

13/2 Dahlqvist, Ivar Hugosson, 
Ödsmål Norgård 2:5, född 
1905-05-04. 

1/ 4 Karlsson, Harda Bergliot, 
f. Hansson, hustru till 
Karlsson, Karl Gustaf, 
Långan 11, Fjällbacka, 
född 1901-05-29. 

11/ 4 Dahlgren, Erik Verner 
från Kärill 1:4, Fjällbacka, 
född 1905-02-05. 

7/ 5 Andreasson, Lisen Gun
borg f. Leandersson, änka 
efter Andreasson, Arthur 
Vilhelm, Valön 1:5, Fjäll
backa, född 1910-05-20. 

13/5 Gustafsson, Anders Ru
dolf, Lersten Nederg. 1:5, 
Fjällbacka, f. 1890-09-21. 
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P'ensionärshemmet Aldersro har överlåtits till kommunen 

Under 16 år pågick pensionärshemsverksamheten i egen regi. 
Från och med i år har kommunen övertagit hemmets verksamhet. 

Under de senaste två åren har 
det varit aktuellt att erbjuda 
kommunen ett övertagande av 
pensionärshemmet. Förhand
lingar har under denna tid förts 
med kommunen och under in
nevarande år har förslag till av
tal därom växlats mellan par
terna. Fredagen den 3 juni be
slutade kommunfullmäktige att 
med tacksamhet emottaga gå
van. Driften av hemmet kom
mer att fortgå som förut och 
med samma personal. 

Stiftelsen Fjällbacka Pensionärs
hems företrädare var en syför
ening vilken startades efter ka
tastrofbranden 1928 och som se
dan var verksam inom olika om
råden och lämnade hjälp till ar
betslösa, sjuka, brandkatastrof
drabbade, utrustning till sam
hällets frivilliga brandkår, kyr
kans prydande m. m. Inom stif-

telsen Fjällbacka Pensionärshem 
fortsatte "syjuntan" under mot
tot: "Ett hem för gamla". Det 
var ett 40-tal damer i tvenne 
avdelningar, en för äldre och 
en för yngre, vilka samlades 
omkring syborden under 25 år 
innan utopin kunde bli verklig
het. Dessutom fanns det en "sy
junta" i Stockholm som skänkte 
gåvor till hemmet. Det var en 
avdelning inom Bohuslänska 
Sällskapet. Vid denna tid hade 
stiftelsen stöd av c:a 300 med
lemmar. Vackra donationer har 
under åren inkommit vilket för
utom det energiska arbetet av 
damerna, gav stiftelsen styrka 
av ekonomiska mått. 

Det var rnte enbart behovet av 
ett hem för åldringsvården som 
gjorde att arbetet därför inten
sifierats under de senaste åren. 
Från att ha varit fattig, blev 

stiftelsen rik, och därmed följde 
att beskattningen ville utkräva 
en så stor tribut att det inte 
var förenligt med den goda tan
ken om målet, att fortsätta sam
la i ladan. Man måste åter bli 
fattig för att få behålla något 
själv och så började byggnatio
nen. Men det gällde inte bara 
att bygga. Dessförinnan hade 
förhandlingar förts med kom
munen och tillerkänts driftsbi
drag till hemmet i Fjällbacka, 
liksom bidraget till ålderdoms
hemmet i Kville. Och då togs 
steget fullt ut. 

Uppförandet av hemmet började 
1960 och var färdigt 1961 och 
kostade 330.000 kronor. Byggna
den är uppförd av slammat te
gel och betonghålsten, en allt
igenom gedigen byggnad vilkens 
grund är nedsprängd i berget. 
Byggnaden inrymmer följande: 
i bottenvåning 4 enkel- och 2 
dubbelrum för vårdtagare, mat
sal, dagrum, wc, sköljrum, pen
try för vårdtagare, matsal för 
personal, kök, serveringsrum och 
hall med öppen spis. I andra vå
ningen finnes 2 pensionärsrum 
vid södra gaveln med tillhöran
de balkong, badrum, sköljrum, 
förråd, 2 rum för föreståndarin
na och ett rum vardera till bi
trädena, pentry för personalen, 
wc, hallar m. m . Källarvåningen 
inrymmer pannrum och olje
tank, köksförråd, wc, expedi
tionsrum, tvättstuga, tork- och 
strykrum. Dessutom finnes det 
rum för hembygdsarkivet. 

Byggnadskommitten bestod av 
fröken Alma Svensson, fruarna 

IDROTT 

Efter sex spelade matcher i Bo
husserien ligger Fjällbacka IK 
på 4:e plats i tabellen, 5 poäng 
efter ledande Henån men endast 
en "pinne" efter tvåan Myckle
by. Det har faktiskt gått bättre 
än mången vågat hoppas på. La
get ser vid närmare granskning 
lite ihåligt ut, men grabbarna 
har kämpat beundransvärt och 
har inte släppt in mer än 5 mål 
på dessa sex spelade matcher. 
11 mål har kedjan tillverkat och 
de t är mycket bra med tanke 
på att laget har i ett flertal mat
cher haft flera reserver, bl. a . 
för målfarlige Tomas Aronsson 
och säkre stoppern Lennart 
Krantz. Just nu när dessa rader 
skrives är backen Jonny Spindel 
gipsad och målvakten Stefan 
Funevall har ådragit sig en mus
kelskada i ena benet. Det gjorde 
han f. ö. i matchen mot Henån. 

Fotboll 
Vi får innerligt hoppas att detta 
inte blir långvarigt. Han lik
som Spindel behövs mer än väl. 
Hade Fjällbacka fått spela sina 
matcher med ordinarie besätt
ning tror vi att laget legat och 
kämpat om tätplatsen. Vi får 
hoppas att grabbarna kryar på 
sig och återkommer till sina 
resp. platser i laget. Det kom
mer att ge hela laget stadga och 
spelstyrkan ökar med många 
procent. 

Det hela börj ade i våras när 
Fjällbacka i första matchen tog 
sig an IFK Lysekil. Tippad som 
aspirant till seriesegern. Efter en 
bra match vann- gästerna med 
matchens enda mål. Fjällbacka 
missade bl. a. en straff. Där rök 
minst en poäng. I andra matchen 
mot Morlanda borta var laget 
klart nederlagstippat. Men inte 

för ty vann de matchen med 
utklassningssiffrorna 4-0. Ett 
resultat som gav eko i fotbolls
kretsar i norra Bohuslän. Var 
Fjällbacka så bra att de på bor
taplan kunde slå tillbaka starka 
Morlanda med hela 4-0? Mor
landa hade ju ändock spelat i 
div. IV föregående säsong. Sva
ret skulle ges i nästa match, 
Kode hemma. Kode har många 
bra spelare från olika göte
borgsklubbar och får anses 
som mycket starka. Detta hjälp
te dock inte utan Fjällbacka 
vann säkert med 2-0. Dessutom 
missade man (som vanligt får 
man väl säga) en straffspark. 
FIK:s fjärde match Överby bor
ta slöt 1-1 och efter sansade 
bedömare borde Fj ällbacka som 
f. ö. hade ett mål till ' inspelat 
fullt OK vunnit matchen. Hede
kas hemma i nästa match var 

Gunhild Reichenberg och Ing
Britt Engberg, hrr Arne Fred
lund, Georg Carlsson, Torsten 
Hakeröd och Wicke Widelius. 

Dessa rader utgör en liten er
inran om den epok som omslu
ter 40 år av denna ideella verk
samhet och som kunnat avslutas 
med att pionjärernas framtids
mål sedan flera år är en reali
tet. Stiftelsen går till historien 
men verksamheten består för 
framtiden genom kommunens 
övertagande av densamma. 

Nuvarande föreståndarinnan på 
Aldersro fru Gun Kristensson, 
Fjällbacka. Hon är bördig från 
Skee. Började tjänstgöra vid 
hemmet som vikarie 1968, blev 
fast anställd 1971 och utsågs 1976 

till hemmets föreståndarinna. 

inga större problem utan en sä
ker vinst med 3-1 inregistrera
des. Så kom då matchen med 
stort M, den mot Henån, serie
ledarna. Matchen spelades i 
Henån och efter bra spel från 
båda sidor stod hemmalaget som 
segrare med siffrorna 2-1. 
Man får i det stora hela säga 
att Fjällbacka har efter 6 mat
cher gjort bra ifrån sig och kan 
laget mobilisera samma spel
glädje och kämpatakter i fort
sättningen skulle det inte vara 
någon omöjlighet om laget pla
cerade sig på den bättre halvan 
i tabellen. Låt oss gissa. Fjäll
backa kommer att stanna på 6:e 
plats när serien är färdigspelad 
till hösten. Vi får se hur vårt 
tips slår in. Vi motiverar detta 
ställningstagande i nästa num
mer. 

-Jin-
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SSN:s arrangemang 1977 
Juniorseglingar 

Ett antal juniorseglingar kom
mer att anordnas under som
maren. Det blir juniorsektionen 
som kommer att leda dessa. Da
garna är inte bestämda ännu så 
håll ett öga på SSN:s anslags
tavla eller tala med någon i ju
niorsektionen. 

Midsommarträff 

"Den gamla Fjällbackatraditio
nen" har nu blivit tradition igen 
och fortsätter i år. På midsom
mardagen anordnas en familje
träff på Lökholmen, där alla se
gel- och motorbåtsägare är väl
komna. Start sker från Badhol
men. Vi får hoppas att vädret 
blivit tradition också. Det strå
lande högsommarvädret under 
de senaste midsomrarna tackar 
vi inte nej till. Mer information 
om träffen (dock inte vädret) 
kommer på SSN:s anslagstavla. 

Högsommarregatta 

Söndagen 10 juli seglas SSN:s 
högsommarregatta. Samling vid 
Badholmen. Seglingarna äger 
rum på olympiska banor för jol
larna, distansbana för kölbåtar
na och solen kommer att skina. 
Anmälan senast 6 juli till Berit 
Strömberg, _. orr Edsten, 45071 
Fjällbacka Tel. 0525-31701. 

Augustiregatta 

Seglas i år lördagen den 30 juli! 
Samling vid Badholmen. Anmä
lan till Beri t Strömberg, tel. 
0525-31701 senast 26 juli. 

Väderöarna runt 

Har i år flytta ts till lördagen 
den 13 augusti och blir därmed 
också ett genrep för Tjörn runt. 
Väderöarna runt är en tävling 
öppen för alla däckade kölbåtar. 
Seglingen genomförs efter han
dicapregel Scandicap vilket med
för att startande måste kunna 
uppvisa Scandiacapmätbrev på 
sina båtar. Mätbrevet utfärdas 
aven godkänd mätningsman, 
som mot ersättning utför erfor
derlig skrov- och segelrnätning. 
SSN har i klubben tillgång till 
n ågra godkända mätningsmän 
(se vidare längre fram i SSN
bladet). Anmälan skall göras fö 
re 8 augusti till Berit Strömberg, 

Norr Edsten, 45071 Fjällbacka, 
tel. 0525-31701. Har Du några 
frågor angående seglingen (mät
brev etc.) kan Du tala med Gun
nar Seden, tel. 031-194190 
(hem), 170400 (arb.) eller 0525-
12150. 

Klu bbmästerskap 

Vi har sparat något av det ro
liga till slutet av sommaren. Den 
27-28 aug. seglar vi KM. Ba
norna blir olympiska och fem 
seglingar kommer att anordnas. 
Kommer Du ihåg förra årets 
klubbrnästerskap? Om inte så 
läs här: 

E-jolle: Ingemar Granqvist, Op
timistjolle: Dan Carlsson, Triss: 
Ingela/Lasse Lundberg, Folk
båt: Lars Ivar Ödbrant, Laser: 
Sture Kahlman, OK-jolle: Len
nart Benettsson. 

Minimum 3 båtar måste deltaga 
i varje klass. Observera att i 
KM måste hela besättningen va
ra medlemmar i SSN. Informa
tion om anmälan m . m. på SSN:s 
anslagstavla. 

Fester 

Seglarfester skall vi också ha 
under sommaren, närmare be
stämt två stycken. Nyhet! Första 
festen blir fredagen den 1 juli 
och är öppen endast för SSN:s 
medlemmar. Fest nummer två 
blir den traditionella seglarfes
ten som sätter i gång efter det 
att sista båten gått i mål på au
gustiregattan, d. v. s. på kvällen 
den 30 juli. Bägge festerna blir 
på Strand restaurangen och vi 
kommer att äta och dansa myc
ket och länge. 

Mätningsmän-kvinnor 

Under vintern har tre medlem
mar genomgått mätningskurs 
och blivit av Svenska Seglarför
bundet godkända mätningsmän. 
Dessa kan Du anlita när Du be
höver mäta Din båt, antingen 
det gäller Scandiacapmätbrev, 
mätning aventypsklass eller en
bart mätning av segel. Mätnings
män är Eva och Olle Paulsson, 
Vallh.g. 80, V. Frölunda, tel. 031-
286916 eller 0525-313 14, Gun
nar Seden, Friggag. 21, Göteborg, 
tel. 031-194190 eller 0525-12150. 

Årsmöte 

SS Nordervikens årsmöte kom
mer i år att hållas fredagen den 
29 juli i FIK:s klubbhus. Hop
pas Du kommer! Ä ven om Du 
inte vill bli vald till någon post 
så kanske Du kan komma med 
många värdefulla synpunkter 
på SSN:s framtida arbete. 

Senaste nytt 

Vi har fått pengar av Tanums 
kommun för att bygga jollehamn 
och klubbhus. Hamnen skall 
ligga ungefär mitt emellan Bror 
Janssons Båtvarv och Sälviks 
camping. I en första etapp skall 
marken planas ut, jolleslip
brygga anläggas och jolleställ 
byggas. I en senare etapp skall 
alltså också klubbhus uppföras. 
Till sommaren kommer SSN an
tagligen att ha c:a femtalet op
timistjollar för utlåning till ju
niorer som vill pröva på segling. 
Intresserad? Kontakta någon i 
styrelsen. 

SSN:s styrelse 

Ordf. Karl-Erik Uttgren, Tall
gatan, 45071 Fjällbacka (0525-
31487), vice ordförande Peter 
Egnell, Olofsvägen, 433 00 Par
tille (031-267748 el. 0525-31537), 
sekr. Gunnar Seden, Friggaga
tan 21, 41664 Göteborg (031-
194190 e. 0525-12150), kassör 
Stefan Strömberg, Molinsgatan 
5, 41133 Göteborg (031-163938 
el. 0525-317(1). Seglingsnämn
dens ordf. Bengt Kahlman, Mör
hult, 45071 Fjällbacka (0525-
312. 39) . Övriga ledamöter Leif 
Rune Torstensson, Hyreshus D, 
45071 Fjällbacka (0525-31680), 
Ingemar Kahlman, 45071 Fjäll-

backa (0525-31239) (utbildnings
ledare) . 

Sektioner 

Juniorsektion: Ordf. Lennart 
Benettsson, 45071 Fjällbacka 
(0525-31271). Övriga ledamöter: 
Ingemar Kahlman, Lennart Ju
liusson, Erland Jonasson. 
Kölbåtssektion: Ordf. Gunnar 
Seden (0525-12150 el. 031-
194190), Bengt Sundberg. 

Medlemsavgifter 

SSN hade vid utgången av 1976 
215 medlemmar. I år hoppas vi 
att medlemsantalet skall öka yt
terligare. För att få med hela 
familjen som medlemmar i SSN 
har vi infört speciell familje
medlemsavgift. Den är 45 kr.! 
familj (obs. samma hemmaadr.). 
Naturligtvis blir varje familje
medlem personligen medlem i 
SSN. Den enskilda medlemsav
giften är i år 15 kr.!person för 
såväl juniorer som seniorer. 
Medlemsavgiften (15 kr. alt. 45 
kr.) insättes på SSN:s postgiro
konto nr 465665-8 med hjälp av 
bifogat inbetalningskort. Glöm 
inte att ange fullständigt födel
senummer! Har Ni löst familje
medlemsavgift skall alla famil
jemedlemmars namn och per
sonnummer anges. Vill Du dess
utom registrera Din båt i SSN 
(villkor för att kunna använda 
Båtorganisationernas eget för
säkringsbolag) anger Du klass 
(typ), nummer och namn på bå
ten och samtidigt insända en re
gisterhållningsavgift på 2 kronor. 
Även motorbåtar kan registre
ras. Registreringen är giltig ett 
år och måste alltså förnyas varje 
år. 

HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
STIQ och CONNY lINDft 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

KRUKVÄXTER BORDS· SNITTBLOMMOR 
DEKORATIONER BLOMSTERARRANGEMANG 

KRANSBINDERI UTFÖRES 

../!led I e.m alJ. rJ3LlJ.nule.t/JjtrnedLin {j-en 

KARRABY HANDELSTRADGÅRD 
HAMBURGSUND Telefon 0523 - 5 3155 



22 ________________________________________________________________ ___ Fjällbacka-Bladel 

Minneslista 1977 
Friluftsbad 

Campingplats 

Badholmen 

Badkontor 

Bibliotek 

Postexpedition 

Apotek 

Fjällbaeka kyrka 

Läkare 

Fotoatelje 

Dans 

Simskola 

Tennisbana 

Säl vik och Mörhult. 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525/ 
314 90. 

Varmbadhuset öppet måndag 
t. o. m. torsdag 9.00-18.00. 
Fredag 9.00-----18.00, lördag 9.00-
13.00. 

Bastu måndag t. o. m. torsdag, 
damer 13.00-15.00, herrar 15.00 
-18.00. Fredag damer 13.00-
16.00, herrar 16.00-18.00. 
Tel. 0525 / 31047. 

KaIIbad öppet aIIa dagar 8.00-
18.00. 

Badmästare Christian Ulmefors. 

Badkontoret håIIes öppet kl. 
9.00-10.30, 17.30-19.00. 

Söndag stängt. Tel. 0525/31060. 

Lokal Församlingshemmet (käl
larvåningen) måndag och ons
dag kl. 17-19, fredag 18.30-
19.30. 

Öppen vardagar måndag-fredag 
9.00-----11.30, 14.30-17.00, lördag 
9.00-13.00. 

Vardagar 9-----13, 14-18. Lördag 
9-13. 

Gudstjänsttider - se sommar
programmet. 

Pastorsexpeditionen håIles öppen 
för folkbokföringsärenden tors
dag 10-12. 

Kyrkoadjunkt Halmerius är an
träffbar utan tidsbegränsning i 
personliga angelägenheter. Tel. 
0525/ 31034. 

Läkarmottagningen i Fjällbacka 
öppen varje dag frdn 27 juni 
kl. 8-16. 

Percy's Foto. Tel. 0525/ 31690. 

Gröna Lid onsdag, torsdag, fre
dag och lördag kl. 21.00-01 .00. 
Tel. 0525/ 31041. 

Stora Hotellet: Fem kväIIar i 
veckan. Tel. 0525 / 31003. 

Strandrestaurangen Fj äIIbacka 
Havsbad: Onsdag, fredag och 
lördag. Tel. 0525/ 31208. 

Simskolan börjar den 27 juni 
och slutar den 23 juli. 
Simlärare vid Sälviksbadet: 
Christina Olausson, Göteborg, 
och Birger Kristiansson, Upp
sala. 

Öppen hela dagen från kl. 07.00. 
Tel. 0525/ 317 13. 
Tennistävlingar 9/7-16/7. An
mälningstiden till tävlingen ut
går den 3/7. 

Tandvård 

Minigolf 

Banker 

Tandläkare, Stiftelsehus E. Tel. 
31700. Mottagning dagligen. 

Öppen från den 4/6-28/8 kl. 
11.00-22.00. Spel till kl. 22.45. 

KvilIe Sparbank. Tel. 0525/31018. 
Öppen vardagar utom lördagar 
9.30---15.00. Torsdagar kväIIsöp
pet 16.30-17.30. 

Götabanken. Tel. kamrer och 
utlåning 0525 / 31027, kassa och 
inlåning 31427. Exp.tid vardagar 
utom lördagar 9.30-----15.00. 

Hembygdsarkivet hålles öppet den 9/7, 13/8 och 
10/ 9 kl. 13.00--16.00. 

Hembygdsmuseet öppet den 2/7, 6/8, 3/9 kl. 13.00 
-16.00. 

Kommunal minneslista 
20460 vx KOMMUNALKONTOR 

20460 

Exp. månd.-fred. 10.00-----13.00. Kvällsöppet månd. 
16.00---18.00. 
Kanslichef AIIan Hagberg. 
Kommunstyrelsens ordförande Raymond Hansson, säk
rast månd.-tisd. 08.00-12.00. 
Drätselkamrer Bertil Joelsson. 
Socialchef Leif Svegås. 
Socialnämndens ordf. Erling Andersson, bost. 22156. 
Kommunalingenjör Bo Mossberg, säkrast 08.00-12.00. 
Va-skötare FjäIIbacka, Christer Imming, 31631. 
Felanmälan efter arbetstid 206 72. 

Hälsovårdskonsulent Bengt Samzelius. 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik Hakeröd, tisd.-torsd. 
11.00~13.00. 

Fritidskonsulent Sten Larsson (även 20527). 
BYGGNADSKONTOR 

Exp. månd.-fred. 10.00-13.00. Kvällsöppet måndag 

16.00---18.00. 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson , tel. tisd.-fred. 
10.00---12.00. Besök tisd. och fred. 10.00--12.00. 
Byggnadsnämndens ordf. Karl August Jonvik, månd. 
10.00--18.00. 

Fritidsa ktiviteter 
Upplysningar, Fritidsnämnden, 
tel. 0525 / 205 27, 204 60. 

Simskola i Fjällbacka 
Badhus, tel. 0525 / 31047. 

Seglarskola, tel. 0525/ 31560. 

Golfbana, Anrås, tel. 0525/ 311 50. 

Fotbollsplaner. 

Sommarmotion i Fjällbacka 
gymnastiklokal. Ledare gym
nastiklärare Claes Mullberg. 

Minigolfbana. 

Tennisbana. 

Naturreservat 
Väddö, en halvö norr om Fjäll
backa. 

Goda bad- och fiskemöjligheter. 
Intressant kalkflora. 

Fiskaffären i Fjällbacka tillhan
dahåIIer agn, råräka. Tel. 0525/ 
31222. 
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A!J.a h~ vi någqt 
som ar svart att ersatta. 

~ 
Här kan du hyra oankfack. 

. GÖTABANKEN 

Allt i BA T AR och TILLBEHOR 

finner Du hos Bengt och 

Lasse i BA TSHOPEN 

Pl ABC-Triss Väderöjullen m. f.1 

~ Kappseglingsutrustning Segel 

~ Flytvästar 

il! Våtdräkter 
~ ~ Seglarskola m.m, 

båtex 45071 Fjällbacka Tel. 0525-31040 

Klipp 
annonsen! 

Om TV: n krånglar ring 

FJÄLLBACKA FÄRG-TV SERVICE 
SERVICEOMRÅDE : Tanums Kommun 

Träffas säkrast före kl 11 .00 och efter kl 18.00 

TELEFON 0525-319 80 
3 månaders GARANTI på utförda arbeten! 

JOHN GRANQVIST BYGGNA DSFIRMA HB 
FJÄLLBACKA 

Te l. 0525-31230, 31 2 62 

R estaurang OC'1 bar 

Barservering öppnas 

kl. 9.00 - 18.00 

Därefter betjäning 

till 01.00 

Matsalen öppen 

18.00-24.00 

Dans onsdag, torsdag 

fredag och lördag 

Cabare Lösnäsan 

Fullständiga rättigheter 

Nytt modernt kök 

Välkomna! 

Sivan o. Berndt 
Tel. 0525-31041 

~YImIm[II 

§ lE TF JJE:JRE.INJiD))§ 
BAGlERJI JK FTR. 

Egen tillverkning av 

BAGERI och 
KON DITORI V AROR 

TEL. 0525 - 3 10 29 

PERSIENNER 
tillverkas och uppsättes 

Även reparationer 

FIRMA 

ZERVA 
Håkan Lilja 

FJÄllBACKA Tel. 0525-31675 

SKOR 
- för alla åldrar 

F"ÄLLBAl."KA 
Tel. 0525/31250 

f] [frii~ m[jIk[Il~i[Ilill~ ~~ 
[II Im illl ~ Im ~ ~ If ~ If ~ 



25/6 Midsommardagen Högm. 9.30 Halmerius 

26/6 3. sönd. e. Tref. Högm. 9.30 Halmerius 

2/7 Helgmålsbön kl. 19 Halmerius 

3/7 Missionsdagen Högm. 9.30 Halmerius 

9/7 Helgmålsbön kl. 19 Ha1merlus 

10/7 5. sönd. e. Tref. Högm., HHN 9.30 Halmerlus 

16/7 Körkonsert kl. 19 Ceciliakören från Hjo 

17/7 6. sönd. e. Tref. Högm. 9.30 Halmerius 

23/7 Helgmålsbön kl. 19 Halmerius 

24/7 Kristi förklarings dag Högm. 9.30 Halmerius 

30/7 Helgmålsbön kl. 19 Halmerius 

31/7 8. sönd. e. Tref. Högm. 9.30 Halmerius 

6/8 Konfirmation kl. 15 Halmerius 

'7 / 8 9. sönd. e. Tref. Högm., HHN kl. 11 Halmerius 

14/ 8 10. sönd. e. Tref. Högm. 9.30 Bogren 

21/8 11. sönd. e. Tref. Högm. 11 J . Hansson 

28/8 12. sönd. e. Tref. Högm. 11 Bogren 

SC HEWE NI US'TtlS.MUNKEDAL 197 7 


