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Anmälan. 
"Vad hu tant hemma I FJJIl· I;:indu rTKdlcmmarna i vir före

b.lcka p.l sista tiden? Hur gir det rung vid hemorten; ', Tidningen 
för samhället ?" ir nog frigor. kL:nmer h-cn att ge medlemmarna 
som FjillbackaborN. ~.i andra in~lick i fÖreningens arbete. Vi 

Nu .. mer 1 

Största utsikterna till fram

gång har bygdens eget folk! 
erler ritt efta stiller sig. Den hiT \"'(Ore glada. om Ni .jli lva . j tid- 1,1 11 "II bygd skall flva och u/vull/os. hiivo 'du t llblldviua 

~:a h~:n~~:~;Örva;.:. f~:ll~ ~~;~ ::.:tg(:cm:::!C ~::m~~~:;agöni,k~~kå; I :~IJ~,(i~r l:~;:::~~:~~~lIi~::;ivg:;: :~m:t~k~:"~k~V . :':U~~; 
Re war åuniustone på deR fönt,,- hågaT. I ~1."rl"".:' 1I lorr /ag (Ja, rn {>lats ~{h lyck~ dar~d. f o/Ju , rtgtl OnMO 
fr!.!:an . Dc artikla r, som k!lmm~r \'j h. ::Pi.S. ~lt intre,set för v~r rflfr. Erf" rrnilr l, n v ,su, ull slarsto w.nkltr hll framgdl'lg hor bj'gdrot..t 

at! h;II1:1la om samh~l1e t , sk ri~'es iorr:ning och vår tidning skall hH ('g,'1 folk.. dr kii""rr /ör l,dll'",df tuJ, triv.s på platsm och ha, bÖl/rr 
a,· kända Fjal1~ckabor, som \,H Slort cch att X i lå r nöje ~v tid · Jö,,,t.söll,,inga, all 1d god arlJt fshofl. Diir/Or bör oJJa jnjti<!/;v, . so'" 

och en pi sin omridr har den ,,:n;:rn n::h genom Eden medlem. .spirar ,,/,p /,,1 pla/sr" - h"r bf}·g.samm .. de DII kan .s}·IUll - iig ll as 

1;j'1l kinMdomen om fOrhilbn· ska~ blir i t;I1i;;:l1e att gagna sam. ut"",orks/H"lIn. lörst~rJsr. orll. sti'id. O/t" \,;sar dt t .ri~ .lt.~rt "'ö, rn 
rlena. J flera av dessa artiklar kom· billet. Jo n' lagorr. so", börjur , m,lIn,,, s kala . ai/ lid /ö rbl..Jdu , "tern/or 
mer ämnen a,· vital betydelse ior Fo~en:.nsrn ,för Fjii.l1hi1cka har dr" lah/o 1n(lTkllwfr" orh I1Ird sto"" i"kö/,arr. Eli jo,rlling at' 
.• amhället att ~Iysas. \'i tänker di hiljan rå. jnitiati .. a\" Bo Rekhen· dn) ,r/o 10"'" ,'" liariar i F',ij{lbarka. lu,.. härvid t_a til{ Ilorl 9 119 11 

narmasr ~i vad som r laner.lS i bug. Han h;o.r _ökt kontakt merl flr " kon "{:Iraga lill 011 , ik/o wl'/' miirkstntoh,/t ll pd Fjal/bad,a orh "d 
FjaUbat"ka for alt naringslh'er y1 \\"ilh~:m Frrolund, Harr)" Järund, Ij"lI!a"/;.'f'roc/,,l:tr, orh forl1lrdla l lÖrrkfwlla ptr.so,..{;ga h .daltltr 
c, ten skall ntvecklas. Frhan "Hur Sun Kallin och S~'lve unsoo. Or .. ar i ng själv rfl uflr}"Ck lör so ,"höllt t~ liv...viljo. orh d,.. iir , It 
går det för samhället?" blir ~··lka tillsamman bildat rn in· III/Iialh·. ",,,1/1 bådar !IOII för Fjiillbuckas framtid. Jag ondor dnl 
kanske ~Cfi cm deiSil art :klar i ~ :.j tc~:mjt)'rel~. En av medlemmar· alll s/öd - ;"Ir b/lro at' Fjiillbodw/;or IIr"''''1I arh i lörskillgringrn, 
mån besvarad. Ul \'a ld stYl ebe ,"ör ju <na ra'l "I,,,, olm al' allt! drm. sam !lN/iirkl all Fjal/barka orh dn~ .fkiir-

Personnyherer från Fjallhacb hmmil rill ,Iånd, För au J/.e alla 'I,hd nr drl fimrslr Som"ll.lr-H.'/"u/ii" II",. {ltl gt 
intruserar ju OS5. rom bor t-å medlemmar ,amma möjJiJ(het till 
andra riatser. Denna a~'delnin'l" all \'åJja. kommn "j aH sända en 
kommer all ägnas speciell omwfg Ii , ta med lämpliga namn "å kan1i. 

TidniT\ien kommer in te minst d:;r- dater j samband med ridningen' 
för att v .. ra en av de länkar. som ,~rlllJfllmer 

Hjlllp Fjiillbacka aU få tjll stånd den planerade 
konststensindustrin! Läs artikeln härom ! Som 
Ni Förstår, lir kapitalbehovet stort. Ni kan ha 
avgörande betydelse genom aH teckna aktier, 
Varje aktie lyder på kr. 100: - , 

Närmare upplysningar Jämnar Fjällbacka~ indu
strikommittts ordförande Usten iledenrjell. 

l'er N.I's/rÖm 

Havet kräver I ::::~~(~a m~~~:rr k ~~na~r~~~:;~' n:~ 
sina OFFER ~jg~:k ru~g~ne~:~C:li~;n 'H~k~:~dI:~ 

Svartingen enligt vad undersök· 

: " <orge' ·ud. s~m gav eko i n~:,g~.n gett .. vid hand.en. l>hn har 

~'~i~~~~;:~nf;:~~:~Il-:~en U';~~:kte~~:~ l ~ä~:hg;; t!~:' ;:~~:::~:a~j u:~te;~ 
då fiskarna . bröderna Hc1 i(e och g rund av ~tormigt väder ha r man 
Göt~ [·:1i i<on från Gå$ö. ~j åter · e j kunnat före taga en effektiv uno 
\".,nde fdn 5itt kr~ " ande arll<"te, dersökning med dykuhjilp, m~n 

;oH i hån <'ch ,rormijCI \"ad(f "illja detta kcmmn alt göra~ så snan 

I :,;,~:, ;,~~i:::,::~):;~:::,: ,~j::.;~;'~ I ::;::::::;.::~:;,,~;~oc~~~,: 

Fjällbackabladet fyller 25 år! 
Vår tidning fyller alltså 25 år i år. Som framgår av 
denna sida har mycket hänt under dessa år, både i 
samhället Fjällbacka (se vinjetten från första och 
senaste numret!) och med tidningen. Första numret, 
som kom ut i december 1956, hade 6 sidor och var 
tryckt endast i svart. 

Årsmöte 
Föreningen för Fjällbacka håller ordinarie årsmöte i FÖi·saml ingshem. 
met f redagen den 10 juli 1981 kl. 19.30. Alla medlemmar hälsas väl
komna. Vi vill i detta sammanhang erinra om dtt två av styrelsens leda
möter kommer att avgå och val av nya medlemmar i styrelsen sker. 
Många övriga viktiga frågor kommer att behandlas, så möt upp till ett 
vad vi hoppas givande årsmöte. 

FFF-festen 
I samband med att föreningen firar sitt 25-års jubileum anordnas på Re
staurant " Nya Badis" jubileumsfest lördagen den 25 juli kl. 19.30 . 
Gamla som nya medlemmar med gäster är myc ket vä lkomna till en 
trev lig kvä ll. Vi hoppas att så många som möjligt kan " ställa upp'" den
na kväll och på så vis hed ra föreningen och dess 25-åriga tillvaro . 

Beställ bord i god tid. Vi vet att det kommer att bli trångt denna kväll. 
Trevlig musik " Glenn Miller-inspirerad"och god mat gör att stäm· 
ningen blir hög. Ring till hovmästaren på Nya Badis om bord. Han har 
tel. 0525-312 08 . Passa på och tala med hovmästaren om bordsplace
ringen så blir detta problem mindre på festkvällen och Ni får det bord 
Ni önskar. Men som sagt - ring i god tid - tel. än en gång 0525-
31208. Mycket vä lkomna. 
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Föreningen för Fjällbacka 

Postgiro 41 03 18-0 
Bankgiro 514-7228 

Ordförande 

Alf Edvardsson 
Augustigatan 6 B 
41515 Göteborg N 
Tel. 031-465071 

V. ordförande 

Algot Torewi 
45071 Fjä ll backa 
Tel. 0525-31071 

Sekreterare 

Francisca Lindbe rg 
Östermalmsgatan 65 
11450 Stockholm 

V. sekreterare 

Claes Kjel lberg 
Hålegårdsvägen 
43300 Partille 

Kassör 

john I. johansson 
45071 Fjällbacka 
Tel. 0525-312 50 

Redaktionskommitte för 
Fjällbacka-B ladet 
Alf Edvardsson 
john I. johansson 
Algot Torewi 

Med lemsavgift inkl. avgift fö r tidskrif
ten Fjä ll backa-Bladet 50: - kronor 
per år. 

1/1 sida 700:-
1/2 sida 350:-
1/4 sida 175:-
1/8 sida 90:-
1/12 sida 75:-

SYFTE: 

Föreningen för Fjällbacka har till syfte 
att främja näringslivet på orten och 

värna om Fjäl lbacka som fritids
miljö 

att till va rata med lemmarnas intres
sen och främja deras tillvaro i 
Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållande 
och vård av de trad itioner och 
den kultu r som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt oc h påverka n 
hos komm una la organ och an
dra bes lutsfattare söka stöd för 
föreningens strävan till insatser 

Små, små ord 
jag får först vända mej till samtliga 
med lemmar och tala om att årsmötet 
1981 för Föreningen För Fjällbacka 
kommer att hål las den 10 juli kl. 
19.30 i Församl ingshemmet. 

I redaktionskommitten kommer AI
got Torewi alt avsäga sej förnyat upp
drag. Detta är ett hårt slag för oss 
inom styrelsen, då Algot har varit 
den, som hål lit i tidningen och ned
lagt ett uppoffrande arbete för Fjäll
backa-Bladet. Det är nog inte många 
av våra medlemmar som tänker på 
hur mycket arbete och tid som åtgår 
till denna tidnings framställande och 
distribution. 

Redan för något år sen insåg jag vilka 
bekymmer, som kommer att uppstå 
när gamla medarbetare i föreningen 
ställer sina platser ti ll förfogande. 
Därför vil l jag ånyo göra ett upprop 
til l samtliga medlemmar. Vik denna 
juli-kväll den 10 juli kl. 19.30 för års
mötet. De hotande moln som fanns 
för föreningens fortbestånd, som jag i 
ett tidigare nummer av tidningen 
skrev om, har alltså inte skingrat sej . 

Atsk illiga medlemmar har tillfrågats 
om de var villiga att ställa upp och 
göra en insats för föreningen. På års
mötena går det så lätt att klanka på 
både det ena och det andra, men när 
v i nu ropar på Er för att få några per
soner, som är villiga att ta vid, så är 
det omöj ligt. Vi får väl se på årsmötet 
hur det blir. 

Det är ju så trevligt att få tidningen på 
sommaren och juletid, och då läsa 
om vad som til ldragit sej i Fjällbacka. 
Så låter det när det börjar brinna i 
knutarna, men att göra något för att 
släcka branden har medlemmarna 
lite intresse av. 

När nu tidningen kommer ut med sitt 
50:de nummer, Föreningen För Fjäll-

Brudpar 
Pass 

backa firar i år sitt 25-årsjubileum, 
tycker jag att det är på sin plats att ci
tera något från första numret. 

"Vad har hänt hemma i Fjällbacka på 
sista tiden. Hur går det för samhället? 
är nog frågor, som Fjällbackaborna 
på andra orter rätt ofta ställer sig. 
Den här li lla tidningen med sitt första 
nummer, skall försöka ge svar åtmin
stone på den första frågan. De artik
lar, som kommer att handla om sam
hället, skrives av kända Fjäl lbacka
bor, som var och en på sitt område 
har den bästa kännedomen om för
hål landena. I flera av dessa artiklar 
kommer ämnen av vital betydelse för 
samhället att belysas. Vi tänker då 
närmast på vad som planeras i Fjäll
backa för näringslivet på orten skall 
utvecklas. Frågan "Hur går det för 
samhäl let?" blir kanske genom dessa 
artiklar i viss mån besvarad. 

Personnyheter från Fjällbacka in
tresserar ju oss, som bor på andra 
platser. Denna avdelning kommer att 
ägnas speciel l omsorg. Tidningen 
kommer inte minst därför att vara en 
av de länkar som binder medlemmar
na i vår förening vid hemorten. Tid
ningen kommer även att ge medlem
marna inblick i föreningens arbete. Vi 
vore glada, om Ni själva i tidningen 
ville framlägga önskemål och komma 
med uppslag i olika frågor. 

Vi hoppas, att intresset för vår före
ning och vår tidning skall bli stort och 
att Ni får nöje av tidningen och ge
nom Edert medlemskap blir i ti llfälle 
att gagna samhäl let. " 

jag kan inte undgå att citera Bengt 
Pleijel , från kyrktornet från samma 
nummer av tidningen nämligen nr 1. 
"Det är inte fint att se ner på folk. Det 
anses ju i högsta grad opassande . 
Den som skriver dessa rader gör i alla 
fall så just nu. Jag står nämligen ba-

Eftr. 

* * * Porträttserier 

Fjällbacka-Bladet 

kom en av gluggarna i kyrktornet. 
Här är det ingen som ser mig. Men 
jag har en underbar utsikt över hela 
Fjällbacka. At väster ser jag skärgår
den med dess myller av öar. At öster 
ser jag gårdarna och husen i Bräcke, 
Ödsmål och Lersten. Mot norr ligger 
Källvik och Mörhult och söderut 
höjer sig Vette berget, som här och 
där lutar sig som en gammal nyfiken 
gubbe över dem som byggt sina hus 
vid dess fot. 

Det finns ingen järnridå i Fjällbacka. 
Ty mitt emellan Öst och Väst, Norr 
och Söder ligger Fjällbacka kyrka. 
Här sänker sig Guds godhet ned till 
oss genom Ordet och Sakramentet. 
Här får vi ta emot den kärlek, som 
bär oss genom vardagens påfrest
ningar och slitningar och som hjälper 
oss att leva med varandra och för var
andra. 

Vad allt verkar smått här uppifrån 
Kyrktornet. Husen är små, män
niskorna är små. ja våra problem blir 
också små, när vi ser dem en smula 
ovanifrån. När jag står här uppe i 
kyrktornet, kan jag inte undgå att tän
ka på, vad det är för likhet emellan 
ett människolivs trasslighet och trans
formatorn intill kyrkan. För den oin
vigde verkar ju transformatorn bara 
ha ett virrvarr av trådar. Men den in
vigde förstår, hur kraften går igenom 
dem . Det finns En, som begriper sig 
på våra problem och som håller i trå
darna av vårt livs virrvarr. Därför blir 
man kanske inte som bäst hjälpt, om 
man ser ner på problemen utan ser 
uppåt i stället. " 

Med dessa citat vill jag påminna om 
föreningens och tidningens tillkomst 
för 25 år sedan . 

Välkomna med förslag vid årsmötet 
att finna en möjlighet att fortsätta 
med Fjällbacka-Bladet liksom före
ningen. 

Alf Edvardsson 

* * * ID 

Tel 0525 - 31690 

Reklam 

Fjällbacka 

Repro 

Tel 0525 - 31690 



Fjällbacka-Bladet 

Föreningen för "Fjäl lbacka fy ller 25 år. 
Den bi ldades på sommaren 1956 på 
init iativ av Bo Reichenberg, som tog 
kontakt med Wilhelm Fredlund, H ar-

Harry Järund 
ordf. 1956-66 

Tidningen utkom fö rsta gången i dec. 
1956. Detta exemplar var blygsamt 
till formatet, (endast 8 sidor) men 
medlemmarna fick information om, 
vad som tilldragit sig under året. Den 
dåvarande landshövdingen Per Ny
ström var vänlig nog att skriva några 
rader, där han bl.a. önskade Före
ningen för Fjällbacka lycka och fram
gång. 

En framgång har det också blivit. 
Man kan väl inte peka på några större 
praktiska initiativ. Men ett och annat 
har väl föreningen medverkat till ge
nom åren . Den stora satsningen har 
dock varit utgivandet av Fjällbacka
Bladet. Genom denna tidning har 
man kunnat nå sina medlemmar, 
som själva kunnat ge uttryck fö r ön
skemåloch kritik. Man har också ge-

Fjällbacka-Bladet 25 år 
ry järund, Sten Ka llin och Sylve Lars
son. Dessa kom också att bilda den 
fö rsta styrelsen och drog upp syfte
målet med föreningen, som i stort 

sett innefattas i dess namn. M en före
ningen skulle också verka fö r att stär
ka intresset fö r Fjällbacka bland som
margästerna. Man behövd e därför en 

Sten Kal/in 
ordf. 1967-68 

nom årens lopp redogjort för allt, 
som tilldragit sig i samhället. 

När jag nu sitter och bläddrar i Fjä ll
backa-Bladen, varav 40 st äro in
bundna i en bok, så inser man hur 
värdefu llt detta verk är. Man ser gam
la foton över personer, som åldrats 
el ler som inte längre finns kvar. Man 
ser samhällsbilder, som förändrats, 
och man får beskrivning över händel
ser och mycket annat. Man har helt 
enkelt samlat Fjällbackas historia 
under 25 år, och det tror jag är gan
ska unikt. Det är inte många sam
hällen, som kan uppvisa något lik
nande. 

Många med lemmar har medverkat i 
tidn ingen genom åren . Det är omöj
ligt att räkna upp alla, men följande 

personer har varit särskilt flitiga . Bo 
Reichenberg, Sten Kallin , Arnt Berg
gren, Sylve Larsson , johan Mjölner, 
Sverker Stubelius, Arne Fredlund, 
Morgan Engström, Maj Gustafson, 
Raymond Hansson, Alf Edvardsson 
och församlingens präster förstås. 

Det är dock två personer, som sär
skilt måste framhållas. Den ene är 
john johansson, som under sign. jin 
bl.a. har stått för al la idrottsreportage, 
men som också ordnat årsfesterna, 
som särskilt under senare år ekono
miskt bidragit till att hålla tidningen 
igång. 

Den stora eldsjälen, när det gäller 
Fjällbacka-Bladet är Algot Torewi, 
som vi i tidningen finner under signa
turen T-wi. Han har varit med från 
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form för sammanhållning, och därför 
beslöt man att starta en tidning, och 
att medlemmarna skulle samlas varje 
år i festliga sammanhang. 

A/f Edvardsson 
ordf. från 1969 

första numret, och har stått för det 
mesta av bi ldmaterialet, oftast med 
egna foton, och har även skrivit de 
flesta nyhetsreportagen. Om man 
härtill lägger att redigering och distri
bution även gjorts av Torewi, så 
förstår man vi lken arbetsbörda, som 
åvi lat honom. 

Tyvärr kommer A lgot Torewi efter 
detta nummer av Fjällbacka-Bladet 
att avgå som redaktör. Vi medlem
mar tar därför tillfället i akt och tackar 
för allt osjälviskt och värdefu llt arbe
te, som han under 25 år lagt ner i 
Föreningen för Fjällbacka och Fjäll
backa-Bladet. 

Harry järund 

A/got Torewi 
Redaktör 



4 

För kännedom ti ll med lemmarna 

Protokoll 
fört vid styrelsesammanträde lördagen den 4 april 1981. 

Närvarande: Alf Edvardsson, Algot 
Torewi, John Johansson, samt supp
leanterna Gunnar Fredriksson och 
Lars Sjölund. 

§ 1 

Mötets öppnande. Ordföranden AE 
förklarade mötet öppnat. Ett brev 
från styrelseledamoten Claes Kjell
berg upplyste mötet om dennes spe
ciella orsak till sin frånvaro. Sekrete
raren Franciska Lindberg hade med
delat sin frånvaro per telefon. LS val
des att föra protokoll över dagens 
sammanträde. 

§ 2 
Årsavgiften . Kassören JJ redovisade 
situationen för det senaste bokslutet. 
Föreningen redovisar ett underskott 
på ca 1800 kronor. Ytterligare höjda 
tryckerikostnader för Fjällbacka-Bla
det samt höjda portokostnader gör si
tuationen allvarlig. 
Styrelsen beslöt enhälligt att höja års
avgiften från 40 kr till 50 kr per år från 
och med innevarande verksamhets
år, dvs med första inbetalning de
cember1981. 

§ 3 

Lösnummerpriset och försäljnings
ställen. AE ansåg att det är nödvän
digt med ett samband mellan lös
nummerpriserna på Fjällbacka-Bla
det och medlemsavgiften. LS påpeka
de att ensamrätten till försäljningen 
och distributionsvägarna ifrågasattes 
på det senaste årsmötet. Täckningsbi
draget är relativt högt för de exem
plar som en intensifierad merförsälj
ning kan ge. LS erbjöd sig att försöka 
sprida försäljningen till olika platser, 
inklusive nuvarande försäljnings
ställen. GF föreslog oförändrat pris 15 
kr, vilket antogs av mötet. Distributö
rens pris är 11 kr. AE reserverade sig 
mot det oförändrade priset. Styrelsen 
beslutade dessutom att försöka mark
nadsföra vårnumret på så många 
platser som möjligt. 

Samtidigt beslutades att följande an
nonspriser skall gälla: 
1/1 sida 700 kr 
1/2 350 kr 
1/4 175kr 
1/8 90 kr 
1/12» 75kr 

§ 4 
Medlemsvärvning. Vi har en åderlåt
ning på 15-20 medlemmar varje år. 
Utan medlemsavgifterna klarar inte 
föreningen av att ge ut Fjäl lbacka-Bla
det. En ökad medlemsvärvning är 
nödvändig. Stugområdena runt Fjäll-

backa bör bearbetas. LS och AE gör 
tillsammans ett försök med personlig 
försäljning av medlemsskap under ju
li i aktuella områden . Lämpligen vär
vas medlemmar i anslutning till mark
nadsföring av vårnumret. 

§ 5 

Ordföranden läste upp de nya och 
nu gällande stadgarna. Styrelsens 
sammansättning uppfyller ej § 5 för 
närvarande. Med tanke på styrelse
arbetets form och arbetet med Fjäll
backa-Bladet, vilket kräver en 
mycket engagerad ortsbo som ansva
rig person, konstaterades att en ny ut
formning av § 5 måste föreläggas 
nästa årsmöte. 
Eftersom Algot Torewi, den som hit
tills lagt ned mest arbete och möda 
på tidningen, svarat för annonsför
säljning m.m., definitivt har klargjort 
att han inte har möjligheter att ansva
ra för tidningen i fortsättningen, är 
det nödvändigt att inför årsmötet 
skaffa fram någon som är villig att ta 
på sig detta arbete. 

§ 6 
Årsfesten. Jubileumsfesten kommer 
att gå av stape ln lördagen den 25 juli 
kl. 20.00. 

§ 7 
Dag för årsmötet. Årsmötet kommer 
att hållas fredagen den 10 juli 1981 
kl. 19.30 i församlingshemmet. 

§ 8 

Övriga frågor. 
1. Det finns problem med styrelsens 
fortlevnad. AT är av personliga skäl 
förhindrat att fortsätta. AE och JJ ön
skar bli ersatta. Claes Kjellberg avgår 
sannolikt under sittande tvåårspe
riod. GF föreslog att övriga styrelse
ledamöter skall försöka övertala AE 
och JJ att sitta en period till om års
mötet så önskar. 
2. GF föreslog att styrelsen inför års
mötet vidtalar lämpliga kandidater 
för eventuellt inval i styrelsen. 
3. AT påpekade att han redan inför 
vårnumret har problem med att orga
nisera och samla in material för tid
ningen. Har medlemmarna i övrigt 
några möjligheter att bidraga med ar
tiklar? Kommunen? Bibliotekarien? 
Fritidskontoret? 

§ 9 
Avslutning. AE förklarade mötet av
slutat. 

Vid protokollet Lars Sjölund 
Borås den 6 april 1981 

Fjällbacka-Bladet 

Fritidsby planeras av 
Fjällbackabolag 

En fritidsby med 32 stugor planeras 
av Fjällbacka Golfbana AB, som tän
ker sig någon form av andelsförsälj
ning. Planerna på fritidsbebyggelse 
kritiseras för att de leder till över
exploatering och strider mot kommu
nens målsättn ing för utvecklingen i 
kustområdet. 

Ett förslag till byggnadsplan för fritids
området ställs nu ut på bl.a. bygg
nadsnämndens kansli i Tanumshede. 
Förslaget omfatta r del av fastigheten 
Anrås Lilla Nedergården 3:22 m.f!. 

Planområdet omfattar 20 hektar. Den 
övervägande delen av marken ägs av 
Fjällbacka Golfbana AB. Bebyggelsen 
tänks ske på gammal, nu igenvuxen, 
ängsmark. 

De 32 husen föreslås bli grupperade i 

fyra byggnadskvarter. Högst tre hus
typer skall tillåtas. Byggnadsytan skall 
vara mellan 75 och 90 kvadratmeter. 

I ett yttrande över planförslaget på
minner Tanums hälsovårdsnämnd 
om tidigare framförda invändningar 
mot den planerade bebyggelsen . 

- Ytterligare utbyggnad i det aktuella 
området utgör en överexploatering 
som står i strid mot kommunens mål
sättning för kustzonen, skriver nämn
den. 

Vatten- och avloppsförhållandena 
ger dock inte nämnden något skäl till 
erinran, och nämnden har därför till
styrkt planen. Vattentäkt och renings
verk, med kapac itet för stugbyn, 
finns på området. 

Omläggning av avloppsnät 
i fjällbacka 
En större om läggning av avloppsled
ningar har gjorts i östra delen av Fjäll
backa och en del av Sumpan områ
det. Arbetet har föranletts av om
fattande översvämningar under 
januari och februari . 

Det gamla avloppssystemet i de här 
delarna av Fjällbacka uppges ha varit 
mycket bristfälliga . Vissa rör var trasi
ga och fulla i jord . En del ledningar 
var felaktigt utlagda. En utloppsled
ning för dagvatten, som mynnat i Ale
båcken, låg så högt att avloppsvattnet 
kunde gå fel väg. 

- Ledningarna var lagda på 1930-
och 40-talet och utan ritningar. Det 
innebär att vi till stor utsträckning fick 

jobba på känn, berättar kommun
ingenjör Bo Mossberg. 

Arbetet med att lägga om avloppsnä
tet, som omfattade såväl ledning~r 
för dagvatten som för spillvatten, tog 
en månad i anspråk och drog en kost
nad på några hundra tusen kronor. 
Pengarna tas från budgeterade medel 
för underhåll av va-nätet i kommu
nen. 

Arbetet gjordes som en "brandkårs
utryckning". En ordentlig omlägg
ning ansågs nödvändig genast, 
eftersom det aktuella avloppssyste
met bl.a. omfattar det nya bostads
området Falkeliden, hyresbostäder 
och industriområdet. 

AB BROR JANSSON 
BATVARV 

FJÄLLBACKA TEL. 0525/31057 

VINTERUPPLÄGGNING OCH REPARATIONER 

= = TILLHANDAHÅLLER MATERIAL = = 
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Storasyster Ange/a nu i landslaget 

Angela t. v. och lillasyster Monica har nått mycket stora framgångar i skridsko un
der vinterhalvåret. De går starkt framåt, från klarhet till klarhet. Här kollar de 

upp att skridskorna är i bästa trim. En perfekt slipning är ett måste. 

l föregående nummer av Fjällbacka- Monica hade sin tävlingspremiär den 
Bladet pratade v i om de två systrarna 6 mars i Göteborg och BlålVit Cup. 
Hansson i Fjällbacka som i sin års- Hon fick fina placeringar. Seger på 
klass tillhör svenska eliten på skrid- 1000 meter och 3:a på .500. Var tar 
skor 500 och 1000 meter. Vi pratade denna lilla flicka sina krafter ifrån. 
mest om cykel och deras framfart på Det var ju inte länge sedan hon legat 
detta ekipage sommaren och hösten nedbäddad i sängen i påssjukan. Da-
1980. Nu skall vi syna sömmarna när- gen efter slår hon till igen i Troll-
mare på skridskons område. Se vad hättan och Tornvalla Cup. Hon vin-
de haft för sig i v inter och vilka resul- ner, hör och häpna, både 500 och 
tat de har nått upp t ill. Som vi skrev i 1000 meter. Två guld, vart pekar 
rubri.ken har faktiskt storasyster An- detta hän med tanke på grundträ-
gela redan vid 13 års ålder fått dra ningen. 
landslagsdräkten på sig och tävlat Men storasyster Angela då, när skulle 
mot Norge i mars månad i notodden . hon i elden och premiäråka. jo, den 
Ungdomslandskamp på skridskor. 12 december i Eskilstuna var det upp 
Till detta återkommer vi lite längre till bevis. Hon vann 500 meter på fina 
fram i denna artikel. 55,0 med systern Monica på andra 

Vi slutade föregående artikel med att 
presentera de mål systrarna Hansson 
satt upp för kommande säsong. An
gela hade som mål att försöka slå di
striktsrekordet på 500 meter för da
mer. Tiden är så god som 48,8 och 
det skall med ens sägas att detta kla
rade inte vårt stora skrinnarlöfte. 
Mest med tanke på att så gott som 
hela november låg systrarna sj uka i 
påssjukan . Den tog mycket på kraf
terna och givetvis sjönk värdena oer
hört mycket med tanke på att flickor
na var topptrimmade och såg fram 
emot en toppsäsong på skridskor. 

Lillasyster Monicas mål inför sä
songen var att i första hand vinna re
gionsfinalen i 70:iaden . Detta kan vi 
tala om redan här att Monica infriade 
förväntningarna och vann totalt. Ett 
guld som satt verkligt fint. 

plats och tiden 60,5 sek. 
På sprinter DM i början av januari i 
Trollhättan kom Angela på 2:a plats 
på 500 meter och 1000 meter första 
dagen. Hon föll på 500 andra dagen 
men kom sammanlagt på en hedran
de 3:e plats i DM för damer. Vi vill 
hä r betona DAMER, då skall Ni veta 
att det rör sig om betydligt äldre 
flickor och mer rutinerade åkare. Bra 
gjort av vårt skrin narlöfte N r 1. 
Samma dag var Monica på Regions
finai i 10:iaden i Ka rlskoga och som vi 
redan nämnt va nn hon totalt och tog 
guld där. Även detta bra gjort av vårt 
skrinnarlöfte Nr 2. 
Den 17-18 jan. flyttade Angela upp 
till klass B damer (hon tävlar som tidi
gare nämnts i klass C damer) och kval 
till landslaget. Tyvärr hade hon ännu 
en gång drabbats av sjukdom och 
kunde inte göra sig själv rättvisa men 

Ange/a Hansson, kommande storåkare på cykel. just nu m ycket stark, därom 
vittnar de fina resultat hon uppnått. Här i en tempostark stilstudie. I 

var endast 2/10 från en landslags
plats. Hon kom på 8:e plats i sam
mandraget. Monica tävlade i klass C 
och är på en fi n 6:e plats. 

Så var Angela med i Uddevalla IS sta
fettlag och kom in på 5:e plats i Dam
SM. På Skol-SM i Strömsund upp till 
16. år tog Angela en utmärkt 9:e plats 
på både 500 och 1000 meter. Hela 22 
flickor startade. Många av dem över 
3 år äldre än henne själv. 

I Götalandsmästerskapen i Troll
hättan den 8 febr. rådde full storm. 
Trots detta blev det dubbelseger för 
systrarna Hansson från Fjällbacka . 
Angela vann både 500 och 1000 me
ter med Monica som god två på båda 
distanserna. 

Riksfinalen i Linköping. (lO:iaden) 
den 14 febr. Monica nytt guld. 
Mycket bra gjort. Sedan vann Angela 
Ungdoms-SM på 500 meter i Göte
borg på hyperfina 52,7 sek. och 1000 
meter på lika goda 1,47,5. Monica 
blev tvåa på denna distans med års
bästa 2,00,0. 

Angela tog guld på ungdoms-SM 
"Buster Cup" finalen i Uppsala 
flickor C 500 meter med tiden 53,2. 
Det blev guld också på 1000 meter, 
tid 1 ,49,4. Hennes personliga rekord 
ligger på 1 ,46,0. Monica har även 
hon kommit under magiska 2 minu
ter och ståtar med 1 ,59,3 som per
sonbästa. 

Avslutningen på skridskoåret blev i 
Oslo där Angela vann 500 meter på 
53,2 sek. 
Nu börjar en ny sport för flickorna 
Hansson. Sommartiden är inne och 
skridskorna läggs på hyllan. Cykeln 
tas fram. Premiär var det i Uddevalla 
den 12 april. Angela och Monica 
kom tvåa i var sin klass. MCB-Ioppet 
i Varberg. Stortäviing. Monica 3:a i 
flickor B och Angela på fjärde plats i 
flickor A, trots att hon "vurpade" ... 

Den 6 maj Skol-DM i Tanum och An
gela i n på en l:a plats. I nte långt efter 
kom lillasyster med en finfin 3:e plats. 

ja, mycket mycket mer har hänt som 
vi inte kan räkna.upp här. Det skulle 
ta alltför stor plats och mer än detta 
skall ju onekligen in i Fjällbacka-Bla
det om än detta som vi tycker är 
mycket viktigt. En sak är ganska sä
ker. Dessa båda flickor kommer Ta
nums kommun att få mycken glädje 
av, de kommer att göra (och gör re
dan nu) fin PR för Fjällbacka och bli 
ett föredöme för ungdomar som vå
gar satsa och göra litet över det vanli
ga. Vi önskar dem och inte minst de
ras föräldrar som ställer upp i "alla 
väder" en riktigt god säsong somma
ren och hösten 1981. 

Som sagt, vi återkommer, till dess ha 
det så bra kära läsare och passa på att 
njuta av "livets goda" de sommar
veckor Fjällbacka bjuder. -j in-
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Skogsreligion eller kristen tro? 
"Trod du på Gud?" - "Vet inte, jag 
förnekar det inte i alla fall. Det måste 
ju finnas någon makt som ligger ba
kom allt det vackra i naturen. Sen, 
vad man kallar det är en annan sak. 
Men det där med att tro på Gud och 
gå i kyrkan varenda söndag, det är 
jag inte intresserad av. Man kan ju gå 
någon gång vid högtidliga tillfällen, 
annars går det väl lika bra att möta 
Gud i naturen, se på allt det vackra 
och glädja sig åt det? Man kan väl va
ra en lika bra kristen och leva ett 
hyggligt liv även om man inte går i 
kyrkan? Det kan väl också hända att 
jag ber någon gång, när det är svårt, 
men det brukar inte hjälpa. jag tror 
nog på något, men den tron vil l jag 
behålla för mig själv. Det är min pri
vatsak." 

Känner du igen resonemanget? Det 
är ett van ligt sätt att tänka så. Men det 
är ingen beskrivning av kristendo- ' 
men. Vi kan i stället kalla det för 
skogsreligion. Det är när man tror, att 
man kan lära känna Gud i naturen 
och fira gudstjänst genom att njuta av 
skapelsens under, som förnyas varje 
vå r. 

Kristen tro är inte bara att tro på Gud 
och leva anständ igt. Den kristna tron 
hör ihop med jesus som Frälsaren. 
Att vara kristen är att tro på jesus, 
som man lär känna genom att lyssna 
till honom i Bibeln och i guds
tjänsten. Det är ju bland annat därför 
vi firar gudstjänst. För hur kan du tro 
på någon, som du inte vet något om. 
" Tron kommer av predikan, men 
predikan i kraft av Kristi ord", säger 
Paulus i romarbrevet. Det är frågan 
om "tron på jesus" och inte "tro på 
Gud". Det är skillnad på det. Tror på 
Gud och uppfyller bud försöker ju
dar, mohammedaner och många 
andra att göra. Man kan alltså tro på 
Gud utan att vara kristen. 

Kristen tro är lika med jesustro, Kris
tustro. Han är huvudpersonen i den 
kristnes liv. j esus är Herre och Frälsa
re. Att tro på honom är att erkänna 
honom vara den han ger sig ut för att 
va ra , nämligen Guds Son och min 
personlige Frälsare som ger mig hopp 
och tröst i alla livets situationer. Även 
när 211t annat hopp är ute så står han 
vid min sida och ger mig styrka. Att 
tro på jesus innebär helt enkelt att få 
förtroende för honom och lita på ho
nom att han är med mig alla dagar in
til l tidens ände. 

Det håller inte i längden att bara tro 
på en opersonlig Gud som är långt 
borta i himlen. När svårigheter och 
lidanden kommer brakar en sådan 
tro ihop och blir värdelös. Men tron 

på jesus som Frälsare och Hjälpare 
håller att både leva och dö på. 

Kristen är du om du är döpt och med 
församlingen tror på jesus som din 
Frälsare och Saliggörare. Om du hål
ler dig till honom befriar han dig från 
synden och gör dig så småningom 
lycklig i all evighet. Han vill redan nu 
ge dig den trygghet och den frid i ditt 
inre som du söker. Låt därför jesus ge 
dig en levande tro på honom. Ta vara 
på varenda tillfälle du får, att ha ge
menskap med honom i gudstjänsten 
och i bibelläsningen. Att gå i kyrkan 
är inte så tråkigt som du inbillar dig. 
Det är glädje och lovsång och det bl ir 
ännu roligare om du kommer med i 
den kristna gemenskapen. Tron är in
te en privatsak. Den kristna gemen
skapen, runt jesus, har vi fått för att 
glädja oss tillsammans och det behö
ver vi göra i denna många gånger 
trista vä rlden. 

Anders O johansson 
Präst i Fjällbacka 

Skiftande dagar 
vid havet 
En slöja i violett sig breder över hav 
och land. Bergen och holmarna bilda 
svart-vita silhuetter. I dessa vårvinter
dagar vilar något av urtid över vårt 
kustland, när solen skimrar där över 
- är det ett skådespel av rang. Likaså 
mäktigt - förtrollande i månskens
nätter. 

Otaliga iskristaller glimma emellan 
strandens stenar och svanflocken in
vid ön är overklig som från en svun
nen tid. Genom vi ldapelns grenverk 
ser jag hur himlen målas i en kaskad 
av färger. När det blånar över bergen 
te sig som cypresser bergskrevans 
enar. Havet är blickstilla, aftonstjär
nan uti sundet speglar sig. 

På skäret kilar lilla strandskatan bland 
musslor och tång, nyligen återkom
men från Nilens varma stränder och 
över vidderna ljuder lärkors sång. -
Inför naturens under förblir vi stilla, 
spörjande liksom barnet, när det till 
aftonbön knäpper sina händer. 

I dag sveper västanvind över kind -
vi riktigt andas in våren och inom oss 
strömmar en längtan varm - den av
tar inte med åren. Strax vi drömma 
om färder till ljuvliga öar och om 
sprakande färgscenerier över fjorden. 
I skymningen vi lyss till vågors svall 
mot strand. Vår kärlek den är trofast 
västerhavets land. Ej heller den avtar 
med åren. 

Angela Svensk fTruedson 

Fjällbacka-Bladet 

Vår och sommar i fjällbackaom
rådet 
Vår och sommar som vi alla väntar 
på, och ganska snabbt står man uppe 
i allt vad som händer. Men redan 
strax före jul började vi att förbättra 
och förbereda för sommaren, på 
Badholmen i Fjällbacka uppbygges 
nya badpaviljonger och solgård -
och vi hoppas på att Naturvårdsver
ket kan ge oss pengar så att en verklig 
upprustning av gamla badhuset kan 
ske, och då blir Badholmen åter den 
fina oas som den var på 40- och 50-
talet. Valöns barnkoloni är ock en del 
av Fjällbackaområdet, och där har 
kommunstyrelsen beslutat att Fritids
nämnden skall försöka att bevara och 
driva den vidare, och det kan bli en 
trevlig lägergård. Vi kommer att rusta 
upp efter hand - och söka alla me
del för bidrag till detta. Vi kommer 
inte att belasta den kommunala bud
geten enbart, utan måste försöka att 
gå andra vägar, och i mitten på BO-ta
let ska ll vi hoppas att slutlig upprust
ning kan vara klar, och gör en ge
mensam Valö-kväll - har Ni några 
bra förslag så hör av Er till oss på fri
tidsnämnden. Sommaren med turis
ter brukar ju flyta bra, men dagarna 
före och under midsommar ka·n ställa 
till problem, men sommaren som var 
försökte vi att lätta på trycket i själva 
tätorten - och polismästare med 
mannar utförde ett mycket fint ar
bete, visserl igen skapades en viss 
nedgång av försäljningen, men jag 
hoppas den midsommar då god ord
ning råder och den vanliga gästen 
återkommer, för då ökar säkert den 
försäljning som minskades, och gå till 
dans på brygga och svänga runt till 
en enkel dragspelslåt, och sedan en 
promenad runt Vetteberget, eller 
.som ungdomen gjorde förr, gå upp 
på högsta toppen av berget. Men då 
va r ju låtarna " Högt upp på berget 
jag förlorar mitt hjärta os 

Idrotten i Fjällbacka har fått många fi
na anläggningar med omläggning av 
fotbollsplan samt nya löparebanor, 
och med framtida försök att skapa ett 
nytt klubbhus blir detta ett fint i
drottsområde. Någon som har fått en 
trevlig klubbstuga är SS Norderviken 
som genom ett mycket fint arbete 
kan utnyttjas nu i sommar. Och det 
kan man säga om den omklädning 
och sanitärbyggnad som Fjällbacka 
golfklubb arbetat fram. jag vill gratu
lera Eder till utförda arbeten, Ni hjäl
per storkommunen att visa en välord
nad solsida utåt, till alla dem som be
söker oss från när och fjärran. Vi ser 
att Fjällbackaområdet utvecklas dag 
från dag, nya bostadsområden växer 
fram - och med dem nya krav, men 
ställ inte för stora krav, var sjä lva med 
och arbeta fram det positiva, kom 
med nya initiativ - Ni som är ungdo
mar i området både under sommar 
som vinter försök att förverkliga sjä l
va något av Edra krav - och Ni kom
mer att glädjas och vara aktsam om 
det ni åstadkom mit. jag tänker på 
vad som tidigare arbetats fram, ett 
minigolfområde aven johansson 
som tillsammans med si na kamrater 
fick fram ett ställe som alla är aktsafTl
ma om, och den stora golfbanan som 
Harry, Helge, Sten m.fl. har fått fram 
- och nu allra sist seglarna med sin 
klubbstuga - på detta sätt måste vi 
gå vidare. Vi måste ta ett tag själva, 
till nästan 100% men kan vi sedan 
ock få lite allmänt stöd, då går allt lät
tare ... " Och vi skall klara avet" även 
under en svångremspolitik, som jag 
tror kan vara till nytta för oss i vissa 
avseenden - vi kommer att möta 
hela BO-talet med att bli lite mer nykt
ra i dubbel bemärkelse. Och kanske 
få tid att ta till vara vår egen härliga 
västkustsommar. 

Hälsning från fritiden 
Sten L. 

STORA HOTELLET 
FJÄLLBACKA 

Tel 0525-310 03 Rumsbest 0525-310 93 

Restaurang GALÄREN öppen 11_ 00 - 01_ 00 

Dagens Husman kl. 12.00 - 15.00 

COCKTAILBAR 

STORA MATSALEN öppen 17.00 - 01.00 

DANSOTEK VARJE KVÄLL k/21 - 01 
D. J. Don "Happy" Williams 
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Friluftsgudstjänst på Kalvö, Kristi Förklarings Dag, den 20 juli 1980 
Kalvöbornas fromhet har alltid visat 
sig vid gudstjänster på ön. I en kassa
bok, förd av min svärmors morfar, 
prästen Daniel Varenius, kan man se 
att Kalvöborna vid husförhör den 19 
september 1881 skänkte i kollekt 28 
kronor och 50 öre. Det ser impone
rande ut om man jämför med liknan
de gudstjänster i Fjällbacka den 26-28 
september 1881, då kollekten upp
gick till 5:50, 8:50 och 1 krona. Mot 
denna historiska bakgrund ter det sig 
naturligt att undertecknad vid samtal 
med herr pastor Anders under våren 
1980 vågade lova att minst 50 perso
ner skulle komma att närvara vid en 
eventuell friluftsgudstjänst på Kalvö. 
När livräddningskryssaren Lion un
der skepparen Stig Tore Berg anlänt 
medförande präst, densammes fäst
mö och andra Fjällbackabor blev an
talet gudstjänstdeltagare över 70. På 
planen framför sjöbodarna med ut
sikt över farleden förbi Dyngö ljöd 
psalmsången klar och stark såsom 
den ännu kan göra här på Västkus
ten, där folk kan sina saker och de 
som inte kan dem inser att de måste 
lära sig. En liten kör, anspråkslöst kal
lad Kalvö kammarkör, med bl.a. Et
hel Persson bland damstämmorna, 
intonerade Valdemar Ahlens Som
marpsalm, varefter Anders förkunna
de Ordet enkelt, kort och kärnfullt. 
Predikan inramades sedan av att kö
ren sjöng sången "Guds kärlek är 
som stranden och som gräset, är vind 
och vidd och ett oändligt hem", en 
text som väl illustrerar den djupare 
innebörden i Kristi Förklarings dag. 
Texten är skriven av vår kyrkas store 
poet Anders Frostensson, tonsatt av 
en av våra internationellt sett stora 
kyrkomän, biskopen Gustaf Aulen, 
och arrangerad av domkyrkokapell
mästaren Folke Alm, en på Kalvö ofta 
sedd gäst: Efter slutpsalmen fortsattes 
samvaron i trevligt samspråk kring 
ditt och datt. Vi gjorde dock ett miss
tag. Vi glömde ta kollekt och den 
skulle ha gått till livräddningskryssa
ren Lion . Det kan kanske repareras 
när pastor Anders nästa gång genom
för sitt goda initiativ. Denna form av 
samvaro är viktig för både öbor och 
sommargäster, som vill bevara de fi
na traditionerna i vårt arv från väst
kusten. 

Jan Ergardt 

Gynna o vara 

annonsörer! 

Publiken har samlats framför de pittoreska och vackra sjöbodarna, där kyrkoad'junkt Ander Johansson talar. 

Här har damkören samlats med kyrkoadjunkt Ande" Johansson i ett sångupp~rädande under gudstjänsten 
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Aktuellt just nu ..... 
seglarskor 
Färger: Vit, Blå, Brun 
20 - 47 från ..... 109:-

Träskor, svarta 

28- 33 
34 - 39 
40-46 

49:75 
56:75 
59:75 

Stor sorteJiDg i naturfärgade 
träskor, Sandaler, Gummiskor 
Stövlar, Espadriller m.m. 

Välkomna in! 
I"JÄLLBACKA 

Tel. 0525/31250 

ANNA~~~AJAS 
Tel. 0525/31371 

FJÄLLBACKA 
Jllan [,-I-ak lut 

VALSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFAR 

HANDELSFIRMA 

FJÄLLBACKA VÄRME & SANITET 
STIG och CONNY lINDfi 

Allt inom VVS branschen 

OMBUD FOR ESSO ELDNINGSOLJA 

Tel. 0525-31270 

Båttillbehör Båtar Båtuthyrning Seglarskola 
Presenter Kläder Windsurfing 

finner Du hos lngela och Lasse 

i BATSHOPEN 
tel. 310 40 

TANUMS T AX I CENTRAL 

TEL. 

0525/29400 

Fjällbacka-Bladet 

1j~~~ 

Kville Sparbank 

~ 
I a[{a bankären~en vänJ E~er 

ti[{ Sparbanken 

FJÄLLBACKA Tel. växel 31800 

Filialer i Hamburgsund, Gerlesborg, 
Rabbalshede och Kville. 

f:A ROGERS EK~P[R~NG 
Herr rnam och 13arn 

Bad och Fritidskläder i stor sortering. 

FJALLBACKA TEL. 0525 - 31007 

SNITTRLOM~!OR - KRLIK\'AXTER - [lURDS. 

DEKORATIONER - BL()~fSTERARRANC;HL-\NG 

KRANSBINDERI LOTFORES 

j/led I PIll 1111 ~/3! (ll//J In t lit 1/1 erl lill I) en 

KARRA8~/ HAN[)EL~T[\ADC (\RD 
HAr-! AlIRGSlIND Telefon O~25 - ~ 0\ l 55 

Wide/ius Marin Service 
0525131033 Fjiillbscks 

Försäljning och service av: 
EVINRUDE, MARINER, VOLVO PENTA IN- och 

UTOMBORDARE 
Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESel, 

CRESCENT, JOHNSON m .fl. 
VINTERSERVICE • FORVARNING 
DYKARBETE, DYKLUFT 300 BAR 

CRESCENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR 

I PRESENTBODEN 
hittar Ni trevliga presenter och minnessaker 

Stor sortering i porslin , keramik, trä och 
korgar. 

Ljus, ljusmanschetter och blommor i flera 
nyanser. 

Silversmycken. 
Välkomna! Tel. 0525-319 20 
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Besök Herrfriseringen i Fjällbacka! 

Allt i modern hårvård 

BENGT AXELSSON 
Telefon 0525-31526 

@röna L.ids 
Restaurang 

Barservering med Glassbar 12.00-18.00 
Bordsservering i 2 våningar 

från kl. 18.00- 01. 00 
Varje kväll sill och franska ostar 

Trubadurunderhållning varje kväll 
Biograf 4 kvällar j veckan 

Fullständiga rättigheter 
Välkomna 

S/VAN OCH BERNDT 
Tel. 0525-310 41 

Musikfesten i Fjällbacka 
Lördagen den 27 juni kl. 19 .30 på idrottsplatsen 

IQ-band 
Milda Makter 
Stenkrossen 

Florenee Nightingale and his Stetoscope 
Vises! 

J 

Arr. 

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

Sira I'Idreslo lA ra I'Igel'l 

Jjällbacka Haosbad 
Kaffe serveras på Balkongen 

D A N S 
Telefon 0525-31208 

9 

Visste Ni att 
- ca 12% eller ca 12 milj kr av 

Tanums kommuns utgiftsbudget 
kommer från svenska folket via sta
tens skatteutjämningsbidrag 

- ca 25% av de bofasta hushållen i 
Fjällbacka är helt eller delvis be
roende av intäkter från turismen 

- det i Sverige fortfarande dör fler 
människor i lungcancer, än i trafi
ken på ett år 

- Sverige har Europas kortaste ar
betsvecka, Schweiz den längsta 

- var och en som lägger ut nät eller 
andra fångstredskap är skyldig att 
ta reda på vad fiskeristadgan säger, 
bl a när fångst är förbjuden 

- det är ytterst sällsynt att någon 
människa drunknar iförd flytväst 

- när man hör "gasten" ropa från ett 
skär kommer det att blåsa upp från 
samma håll som det blåste när han 
omkom 

- Fjällbacka hade ungefär 800 invå
nare för 100 år sedan, dvs något 
merän i dag 

- under juli månad finns det i ge
nomsnitt ca 4000 personer inom 
Fjällbackaområdet 

- endast ett fåtal av näringsidkarna 
skulle kunna leva på turismen 

- det genomsnittliga fritidshuset ut
nyttjas ca 50 - 55 dygn per år 

- ett förslag har diskuterats på cen
tralt håll med innebörden att 1/12 
fritidshusägarens erlagda kommu
nalskatt borde gå till den kommun 
där fritidshuset finns 

- Fjällbacka ibland benälJl,n~.s som 
"ansjovisens v~~~" 

- landhöjningen bland Fjällbackas 
kobbar och skär är 3 mm per år 

- campingplatsen i Sälvik endast har 
något år kvar att finnas till - mar
ken är avsatt för det rörli ga frilufts
livet inom kommunen 

- Fjällbacka är på väg att bli känt för 
dess speciella parkeringsbestäm
melser 

- de röda, vackra och tåliga rosorna 
på minigolfbanan heter Lichterloh 

L-S. 

Hyllning till Bohuslän 
Vid det underbara Fjällbackas stränder 
jag föddes och lärde mig gå 
Sen dess har jag sett andra länder 
Men Sverige är skönast ändå 
Min hembygd är vackrast i världen 
Ej något kan ersätta den 
jag ofta dit ställer färden 
Till alla syskonen 
Det finns oersättliga vä rden 
I vårt fagra Bohuslän. 

I Tanumshede finns en satellit 
Som förmedlar budskap båd' hit och dit 
Hällristningar syns på flera ställen 
Där våra förfäder ritat på hällen 
För att efterkommande skulle ta ' del 
Av vad de gjort bra eller kanske fel 
jordbruk och fiske bedrevs även då 
Att det va r knalt kan man förstå 

Bohuslän är kargt och magert 
Men i mitt tycke mycket fagert 
I vårens tid detta ljusa gröna 
Med alla sippor så vita och sköna 
En föraning att sommar och sol 
Kommer åter till vå r metropol 
Hösten se'n i praktfull skrud 
Om vinter ger oss förebud 
Men när den kommer med köld och snö 
Skall vi ej låta hoppet dö 
Ty än en gång det bliver vår 
Då naturen uti fägring står. 

Carola 
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Syskonparet Franzens 
framgångar i schack 

Camilla och Veronica på plats vid schackspelet. 

Att vi i Fjällbacka har det välkända 
syskonparet, Angela och Monica 
Hansson, som målmedvetet arbetat 
sig upp i eliten bland Sveriges skrin
narflickor, är ju allmänt bekant och vi 
..önskar dem naturligtvis all lycka för 
nya sköna segrar i framtiden. 

Att det finns ett annat syskonpar 
inom en helt väsensskild sport kan
ske däremot inte är så bekant. jag vill 
därför presentera de båda du ktiga 
och sympatiska flickorna, Camilla 
och Veronica Franzen, som skär lag
rar inom schackvärlden . 

De spelar för Tanums Schacksällskap 
som ingår i Västergötlands Schackför
bund. Spelåret börjar på hösten och 
ungdomsledare är Matts Andersson. 
Han lägger ned ett uppoffrande och 
osjälviskt arbete bland de 160 ju
niorerna. För att underlätta för sina 
elever, som naturligtvis bor vitt skilda 
åt i vår vidsträckta kommun, far han 
till de olika skolorna för att ge trä
ning. Tävlingar hålls däremot i Häll
ristningsinstitutet i Västerby. 

14-åriga Camilla tillhör de yngre ju
niorerna medan lilla 9-åriga Veroni
ca, som redan spelat i 3 år, ännu till
hör den yngsta klassen . 

Årets skol-SM hölls i Linköping, där 
770 skolungdomar i en gymnastiksal 

under tre dagar kämpade för goda re
sultat. Camilla lyckades förnämligt 
placera sig som 4 bland Sveriges 
flickor. 

I KMS under våren 1981, där spelar
na uppdelats efter ålder och speIstyr
ka, vann Camilla i I klass och lilla Ve
ronica kom etta i klass II. 

Avslutningen för säsongen hölls den 
25 april med en blixtturnering, vilket 
avser 5-minutersparti. Camilla var ty
värr förhindrad att deltaga, men Ve
ronica vann som väntat flickklassen 

Enligt Matts Andersson har syskonpa
ret Franzen goda förutsättningar att 
gå långt, om deras nuvarande intres
se fortsätter och de tar sin tankesport 
på allvar. 

Camilla och Veronica önskas all 
framgång! Måtte vi få höra och läsa 
om deras segrar i framtiden, som na
turligtvis också kommer att ge PR för 
vårt älskade Fjällbacka och Tanums 
kommun. 

Sist skall också nämnas, att Camilla i 
år fått ett förnämligt pris av Tanums 
Schacksällskap, nämligen ~n veckas 
lägervistelse i samband med stora SM 
i Ystad. 

Maj Gustafson 

HUGO ANDREASON AKTIEBOLAG 
FJÄLLBACKA 

NYBYGGNADER. REPARATIONER. VÄRME OCH SANITET 
TEL. 05:25/31:267.31:296 

Fjällbacka-Bladet 

Lagfarter i norra Bohuslän 
Wicke Widelius, Fjällbacka, på Ler
sten 4:1, Kville, som han för 250.000 
kr köpt av Rolita AB. 

Britt-Marie och Leif Eriksson, Kedje
stigen 5, Hovås, på Hajen 5, Fjäll
backa, som de för 375.000 kr köpt av 
Anna och Hans Arnoldsson. 

Eva-Lotta och Michael Ericsson på 
Hajen 5, Fjällbacka, som de för 
375.000 kr köpt av Leif och Britt
Marie Eriksson . 

Sven-Olof Andersson, Hamn, Ham
burgsund, och Marianne Holmberg
Andersson, Rådjursvägen 5 A, Tylö· 
sand, på Edsten Nedergården 3:74, 
Kville, Tanum, som de för 350.000 kr 
köpt Mark och Husprodukter AB. 

Lisbet Ryden, Apelsingat. 43, Västra 
Frölunda, på Skonaren 5, Fjällbacka, 
som hon för 100.000 kr köpt av Lisen 
Aronsson . 

Axiona AB, Box 4045, Hisings Backa, 
på Ödsmål 11:1 Kville, Tanum, som 
de för 855.000 kr köpt av Gustav 
Richter AB. 

Birgitta och Carl-Gustav Tjärnfors, 
Stockholmsväg. 23, Mariestad, på 
Ödsmål Innergården 1 :47 Kville, Ta
num, som de för 200.000 kr köpt av 
Vivi och Gottfrid Tjärnfors. 

Investment AB janus, FöreningsgatA, 

Göteborg, på Kuttern 6, 7,8 och 12, I 
jakten 9 samt kryssaren 5, Fjällbacka, 
Tanum, som de för 1.175.000 kr köpt 
av Märta Sten beck. 

Mark och Husprodukter AB, Vårfru
gatan 1, Skövde, på Edsten Nedergår
den 3:13, Kville, som de för 100.000 
kr köpt av Åke Sundqvist. 

Solveig Sundeqvist, Vårvägen 21, 
Skövde, på Edsten Nedergården 3:13 
Kville, som hon för 350.000 kr köpt 
av Mark och Husprodukter AB. 

Erling Leandersson, Käriii 2990, Fjäll
backa, på KäriII 1:4 och 1:5 Kville, 
Tanum, som han för 225.000 kr köpt 
av Irene och N ils Leandersson . 

Ingegerd johansson, Lövskogsåsen l 
16, Billdal, på 1/3 av Bräcke Nedre 
2:38, Kville, som hon för 133.000 kr 
köpt av Kersti n Ericsson. 

Ullivi Högberg, Stighultsgat. 4, Eskils
tuna, på 1/3 av Bräcke Nedre 2:38, 
Kville, som hon för 133.000 kr köpt 
av Kerstin Ericsson. 

Gunnel och Kent johansson, KarIs
lund, Fjällbacka på 3/4 av Karlslund 
1:10, Kville, Tanum, som de för 
136.399 kr köpt av Gunnel Alfreds
son, Gunnar Alfredsson, Yvonne jo
hansson, Tage johansson, Birgitta jo
hansson, NilS-Åke Johansson. 

Fjällbacka Pappershandel 

Störst i FjäUbacka 
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Skärgården och vi 
För ett par år sedan hade biblioteket i 
Fjällbacka en utställning med namnet 
Vem äger skärgården. Och i tidningen 
Bohuslän ingen gick förra sommaren 
en serie artiklar under benämningen 
spelet om Bohuskusten. Båda före
teelserna kan ses som inlägg i debat
ten om vi lka som bör ha rättighet att 
bo eller vara i Bohusläns skärgårds
miljö. Och en del är naturligtvis pro
vokativt i framstä llningarna. 

Bohusläningen beskriver det faktiska 
förhål landet så att när basnäringarna 
dog ut så flyttade befolkningen inåt 
landet. Och det var först på 50-ta let 
som strömmen vände - då med fri
tidsfolket som dominans. Detta fort
satte och "explosionen" kom på 70-
ta let. 

Någon renässans för basnäringarna 
blev det inte. Stenhuggarnas hamma
re hade för länge sedan tystnat och 
återuppstod inte. Fisket blev rationel
lare ·och människorna inom den nä
ringen fä rre. Precis som i så många 
andra näringar i vårt land. 

Naturligtvis kund e inte kustbefolk
ningen flytta ti ll baka d it där det inte 
fanns några jobb. 

Bohuslän är ett långt landskap och 
förhållandena oli ka i dess olika delar. 
När man i tidningsserien talar om att 
de sommarboende hade kritiska syn
punkter på snart sagt allting, som 
kunde bli nytillskott i näringslivet, så 
vet jag inte vad man beskriver. Att 
det stod debatt kring Brofjorden är 
klart. Och både fast boende och and
ra kämpade för sig och sitt. Det vet 
vi. Men därutöver? I Fjällbacka har 
Föreningen för Fjällbacka haft som 
målsättning att främja näringslivet. 
Och detär 25 år nu. Så mycket ny in
dustrietablering har man väl inte kla
rat av, men inte har man hindrat nå
got! 

Jobben kom alltså inte tillbaka. Men 
konkurrensen om bostadshusen 
växte. Och vilka i skärgårdssam
hällena var det som slogs ut? Ja, en ligt 
Bohusläningen så var det bofasta och 
löntagarkollektivet. 

Var det inte så, att de övergivna hu
sen blev till sa lu och fann köpare som 
insåg värdet av sommarboende i 
skärgå rdsmiljön ? Husen var omoder
na och passade heller inte den nya 
generationen husbyggare, som ville 
ha gil lestuga, tv-rum och alla moder
niteter. 

I dag är nog som regel de gamla hu
sen renoverade - i de flesta fall pie
tetsfullt. 

Då kommer fältropen från Skärgårds
rådet: det är vi som ska hafiskarstu
gorna och staten ska ll vara med och 

betala för oss. Förslag har också 
ställts om att man inte ens ska få ärva 
hus i skärgården och behålla dem, 
om man inte fast bosätter sig där. 
Finns något liknande i någon annan 
del av vårt land? 

Hur blir då sysselsättningsutveck
lingen på kusten framöver? Ja, det 
finns väl inte mycket som tyder på att 
trenden vänder, att företagsutveck
lingen ökar ute i skärgården. Vi får sä
kert leva med glesbygdsproblemen 
där, såväl som på många andra håll i 
landet. Och då ökar ju inte kraven på 
fast boende i någon större utst räck
ning. 

Troligen får vi all tså inte några drama
tiska förändringar<t i ägandet och 
boendet i kustbandet. 

Och alltså ska vi fortsätta att leva till
sammans: bofasta, sommarboende 
och de " rörliga" kust-entusiasterna. 
Och nog finns det plats för oss, trots 
allt. Visst tycker de bofasta många 
gånger i juli månad att det är på tok 
för trångt och nästan olidligt. Och 
visst finns det gäster som inte är var
samma nog i den litet ömtåliga mil
jön. 

Men vi kan väl alla bli bättre . Och 
förstå att vi behöver varann . Kanske 
bör vi också få bort uppfattningarna 
om att sommarfolket kostar så 
mycket. Bohusläningen uppger att de 
bofasta får betala 400 kronor till varje 
stuga för att klara turismen. Så skall 
det inte vara. Låt var och en betala 
för den kommunala service som ut
nyttjas. 

Samtid igt måste alla beakta : vad vore 
handel och service i kustsamhällena 
om inte sommarsäsongen gav råg i 
ryggen för resten av året. 

Och nu har en ny sommar börjat. För 
många skärgårdsälskare en ku lmen 
på många månaders planering, 
längtan och förväntn ingar. Så är det 
med naturentusiasterna, det må se
dan gälla fjäll, skärgå rd eller andra 
miljöer. 

Och låt alla ha rätt att älska kusten -
även äga den. Samma rätt som alla 
bör tillkommas - i al la delar av vårt 
vackra land . 

A.K. 

[JIIH1»1J11iJIIgatr av 

tavlor utföres! 

MATERIAL I LAGER -

AlQOT TOREWI 
FJÄUIACKA 

TELEFON 0525/31071 
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511!11 'I!II II!II II!II II!II II!II lel II!IGffi 

I Välkomna till Fjällbacka ~ 
~Il!'1 Kan det vara sant att Våren är här? ~r:l,' 

Ellen kanske är det blott en falsk chimär? 
Från dikeskanten tussilagon blinkar 

~
Il!I' och sälgens kvistar glatt och muntert vinkar ~Il!I' 

Ärlan vippar och maskar letar staren 
Och en som har fått ungar, det är haren 

~Il!, Det måste vara sant _ Våren, den är här! Il!~' 
För Setterlinds har just öppnat sin affär 
Man ser nya ansikten varenda dag 

e Välkomna Ni, sommargäster, i vårt lag! El 

~ Ni sätter färg på vårt lilla Fjällbacka ~ 
m För det vill vi Er alla hjärtligt tacka m 

~
Il!,' Nog kan det vara bökigt och trångt ibland ~E1I' 

Både ute till sjöss och inne i land 
Men ingen sommar utan Er medverkan 

B Utan solen, ljumma vindar och lärkan Il! 

~ Ni hör till ljusa glada sommartider ~' 
Men hösten kommer nog evad det lider 
Så smått går Fjällbacka åter i ide 

m', Drömmer om vår, blommor, fåglar och vide mi' 

m Maj Gustafson rn 
El Il! 

~I!II lel '1,J! 'I!II 'Gli 'I!II II!II I SE 

Ungdomar cyklar till 
bredd läger på Valö! 
Breddläger, en helt ny lägerform som 
tillkommit för att erbjuda fler grupper 
av ungdomar möjlighet att komma 
på idrottsfriluftsläger, skall i sommar 
provas i Strömstad. Och man gör det 
genom att från Strömstad cykla till 
Fjällbacka för vidare transport med 
båt till Valö. 

Från tisdag till lördag pågår lägret och 
första och sista dagen går åt att cykla 
till och från Fjällbacka . En viss läger
avgift tar man ut för det här av del
tagarna, medan den stora delen av 
kostnaderna främst tas av Bohuslän
Dals Idrottsförbund som får speciella 
anslag till sådan här verksamhet, 
samt Strömstads kommun. 

Anita Boije på fritidsgården i Ström
stad sva rar för den uttagning som det 
kan bli fråga om här. 15 deltagare är 
nämligen det största antal deltagare 
som kan vara med på detta läger. 

Cyklar gör man alltså till och från 
Fjällbacka, och cyklingen kommer ~tt 
til lgå på vägar som sträcker sig utan
för E6. Man korsar bara E6 en gång. 

De tre lägerdagar som man är på Val
ö blir det bad , fotboll , vol leyboll, 
brännboll, fisketur samt en rundtur 
på ön. 

Inbjudan till det här bredd lägret går i 
första hand till besökare på fritidsgår
den i Strömstad. 

Avsikten med det här bredd lägret är 
att ungdomarna ska ll få en första in
blick i olika idrotts/friluftsaktiviteter 
samt att skapa ett fortsatt intresse. 

Vidare hoppas man inom arrangörs
leden att deltagarna skall få en upp
fattning om vad kamratskap, hänsyn 
och hjälpsamhet innebär. 
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Ett jippo av sällan skådat slag .... 

Valborgsmässoaftons-firandet i Fjäll
backa brukar gå lugnt och stilla till. I 
bästa fa ll sjunger en kör in våren, och 
ett tal hålls av någon i samhället känd 
person. Så blev det även i år, men 
köpmännen och Restaurangfolket 

hade gemensamt en gammaldags 
marknad på torget vid centrum. Det 
var något som verkligen slog väl ut. 
Vi skall ta detta från början . 

Redan i vinter sam lades köpmännen 

och restaurantägarna till en samman
komst på Stora Hotellet och Gröna 
Lid där det dryftades om någon möj
lighet förelåg att ordna en gammal
dags marknad i Fjällbacka under vå
ren 1981. Man bi ldade i en hast Fjäll-

",.,.-..:<t~ _~y 

backa Restaurant- och köpmanna
klubb och började arbeta så smått 
under Arne Lundahls sakkunniga led
ning. Alla var mycket positivt inställ
da till detta "jippo" och skulle satsa 
helhjärtat. Det dryftad~s allt från 
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ballonguppstigning till mannekäng
uppvisning med Stora Hotellet eller 
Gröna Lid som mål. Det pratades 
även om andra uppslag tills någon 
kom med detta förträffliga förslag att 
anordna en gammaldags marknad på 
torget. Ku nde detta gå att genomföra 
vore det mycket trevligt, och en liten 
färgklick i den tidiga våren. Alla var 
eniga härom och Arne slog klubban i 
bordet. Saken var klar, det skulle bli 

en marknad i Fjällbacka igen så som 
det var i gamla tider. Det skulle bli tal 
till våren, det skulle bli eld på Gud
munskäret och raketer från samma 
plats. Det skulle bli stånd på torget 
med varor av de mest skilda slag, och 
det skulle till sist bli så att folket skulle 
klä ut sig i gamla tidsenliga kläder. 
Kunde, frågade man sig, verkligen 
detta gå att genomföra och hur skulle 
det anammas av samhällsborna och av 

de sommargäster som under val
borgsmässoaftonen kommit ut till 
Fjällbacka och till sina sommarstu
gor. För beslutet var att denna mark
nad skulle gå av stapeln (för att an
vända ett varvs uttryck) på just val
borgsmässoaftonen . Mycket jobb för 
medlemmarna och knapp tid, men 
det skulle naturligtvis gå att genom
föra. Alla var eniga härom. Arbetet 
delades upp, men "Arne i Järn-

13 

boden" och "Kurt i Konsum" drog 
det längsta strået och hade ett hårt 
jobb. De lade ner mycket fint och 
hedrande arbete för att genomföra 
detta "jippo" . Arne skötte detta med 
poliser Ni vet, som ibland är svårt att 
knäcka, vi menar tillstånd och liknan
de. Det fordras ju tillstånd till att över
huvud taget anordna denna mark
nad, till att få elda och använda par-

forts. sid. 74 
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Ett jippo ... 
forts. från sid. 73 

keringsplatserna under dessa tre tim
mar som marknaden i sin helhet 
varade. Det skulle forslas ut bränn
bart materiel till Gudmunskäret. Till 
detta hjälpte både "Bengt i Cen
trum" och "Sko-john" till. Kurt 
skötte annonseringen och gjorde PR 
för denna marknad på ett berömvärt 
sätt. Och som sagt, alla. hjälpte till så 
gott de kunde och förmådde. Vi kan 
inte räkna upp alla som stödde 
arrangemanget, det skulle ta för stort 
utrymme, men de som bar ansvaret 
för marknaden vill i denna artikel 
framföra ett varmt tack till alla som 
var med och bidrog till att denna 
marknad blev en så kallad fullträff. 
För det var vad den blev. Marknaden 
skulle börja kl. 19.00 och försälj
ningen skulle pågå till c:a kl. 21.00. 
Men redan kl. 17.00 började stånden 
att resas, markeringen för platsen var 
klar och inga bilar fanns på området. 
Mikrofonen var uppsatt där prästen i 
Fjällbacka, Anders johansson, skulle 
hålla tal. Allt var klart för premiären 
på marknaden i Fjällbacka. En kall 
vind svepte in från nordväst och 
gjorde det hela lite kallare, men vad 
betydde detta en sådan här kväll. 
Klockan närmade sig sju och nu bör
jadefolket att komma. De kom i mas
sor, många otroligt många, klädda i 
gamla fina kläder som bilderna här 
ovan vittnar om. I stånden som upp
gick till 8-10 st kunde man köpa allt 
från korv till tofflor. Spik och kakor, 
strumpor och kläder, båttillbehör 
och ljusstakar, leksaker och sjökort 
och mycket mycket annat. Glass sål
des för gamla priser, eller vad sägs 
om 1:- krona för en stor strut. tre 
dragspelare underhöll och gick från 
"krog till krog", förlåt oss, vi menar 
"från stånd tills stånd" och sjöng och 
spelade så det stod härliga till. En 
barn kör under Kersti n Ekborgs led
ning sjöng in våren på ett näpet och 

mycket fint sätt. Ett varmt tack äver:1 
till Kerstin för ett fint arbete med att 
drilla denna kör. Den skötte sig per
fekt. Fjällbackas egen präst Anders 
johansson höll ett fint tal till våren 
och även till honom sträcker vi fram 
en hand till ett varmt tack. Kommer
sen var i full gång på torget. Arne häl
sade välkommen och gladde sig åt att 
det hela slagit så väl ut och att så 
många personer hade infunnit sig. 
Uppskattningsvis när det var som 
mest c:a 500 personer. Tänk Er 500 
personer på detta lilla torg. Det var 
trångt, trevligt och spännande men 
kallt. Nordvästen gjorde sig allt mer 
gällande och folk började gå uppåt 
gatan till Stora Hotellet och till Gröna 
Lid, där det serverades både varmt 
och kallt till gamla 40-tals priser. Ett 
enastående fint inslag i marknaden. 
Fullt på både Hotellet .och Gröna Lid . 
Ett fint PR för dessa båda matställen. 
Folk var stormförtjusta och pratade 
länge om detta fina initiativ från krö
garnas sida. Elden tändes när det blev 
lite mörkare och raketerna gjorde det 
hela till ett ännu vackarare intryck. 
Kulmen nåddes när grabbarna tände 
"vattenfallet" och " korset" ute på 
bad holmen. Det var mycket vackert 
att skåda. 

Om vi summerar hela denna tillställ: 
ning så slog den så väl ut att det med 
all sannolikhet kommer att anordnas 
även nästa år, kanske med andra 
nyare impulser. Marknaden i Fjäll
backa kommer att bestå. Det var alla 
eniga om. En sak. Ni som inte var i 
Fjällbacka på valborgsmässoaftonen 
och som inte fick uppleva denna 
gamla marknad, kom nästa år. Ni kan 
inte ana vad Ni gått miste om. Kom 
då gärna klädda i gamla kläder. Det 
gör intrycket av gammalt ännu påtag
ligare. Välkomna skall Ni alla vara. 

-jin-

Välkommen till 

KONSUM 
FJÄLLBACKA 

~ 
MODERNT SNABBKÖP TILL EDER T JÄNSTII 

BelAgen strax Intill lAkarmottagningen. 
Goda parkeringsmöjlIgheter . 

I sommar har vi öppet 9.00-20.00. Lördagar 9 .00-16 .00 . 
Söndagar stängt! 
Tel 0525-31141 

Badholmen 
Det gamla kallbadet på badholmen 
visar nu upp en snyggare vy. Den 
upprustning som skett är en del i ett 
större arbete som innehåller olika e
tapper längs kusten upp till Havstens
sund. 

Kommunens tanke var att även varm
badhuset skulle kunnat inrymmas i 
samma paket. Det visade sig dock allt 
för kostnadskrävande och efter sam
råd med Statens Naturvårdsverk som 
bidrar med ekonomiskt bistånd, ena
des man om att varmbadhuset skall 
Komma i ett senare paket. Nu på
gående arbeten avses vara slutförda i 
god tid före midsommar. Det är kom
munens förhoppning att repara
tionen och ombyggnaden skall upp
skattas av både kommunbor och fri
tidsfolk. I denna omgång klarade vi ej 
ansluta till samhällets VA-nät. Tills vi
dare och i väntan på va rmbadhusets 
ombyggnad får vi klara oss med TC 
Förutom förbättringar på själva kall
badet har det blivit nya omklädnings
hytter samt nya uthyrningsbodar för 
båtfolket. Arbetena ser välgjorda ut 
och ger ett gott intryck. Entreprenör 
har varit AB EKRO, Per Ekrot. 

Ökad service i 
Fjällbacka 

Nu kommer alla släktforskare i södra 
delen av kommunen att få det lättare 
att läsa mikrofilm. Filialbiblioteket i 
Fjällbacka har nämligen utrustats 
med en mikrofilmläsare och dess
utom har aktuella filmer över kyrko
arkivalier i kommunen köpts in. I och 

. med denna satsningen går det nume
ra att läsa mikrofilm i hela kommu
nen, nämligen i Bullaren, Tanumshe
de och Fjällbacka. 

Även studieförbunden får det bättre i 
biblioteken i Fjällbacka. I dagarna har 
en musikanläggning insta llerats, vil
ken skall vara till hjälp videx.vi~ 
språk- och mLisikcirklar. 

Mer information om bibliotekets möj
ligheter i Fjällbacka lämnas av filial
föreståndare Ella Persson 0525-
314 53 eller bibliotekschef KarIAxel 
Wikström 0525-20640. 
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Egen tillverkning av 

BAGERI .och 

KONDITORIVAROR 

TEL. 052)-\1029 
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Falkeliden 
Gruppbebyggelsens första etapp är 
under uppförande. AB Gullringshus 
har som entreprenörer för grund
arbetena anlitat ABV och för själva 
husbyggnaderna AB Joh o A. Larsson i 
Hunnebostrand. Samhällsborna har 
ej undgått se (och höra) de pågående 
arbetena . Stora mängder berg har 
sprängts och forslats bort. I skrivande 
stund är det mesta av källardelarna 
uppförda. Kommunens kontrollant 
Lars Karlsson ha kunnat avrapportera 
godkänt på nu utförda arbeten . Själ
va husbyggnaden kommer att startas 
upp med " husresning" andra veckan 
i juni. Den första fördelningen av 
tomt/hus kommer att ske i början av 
juni . Detta för att köpare skall ha 
möjlighet påverka detaljer i husens 
utformning och inredning. Ett gott till
skott på samhällets bostadsmarknad 
står förhoppningsvis färdig för inflytt
ning före julen 1981. 

Fjällbacka
historier! 
Om badande och fjällbackabor: 
Brink-Henrik: " jej har bada i da' 
si'u. jä har ente bada på sjöttan år. -
jä töckte jä va' egrann skedden" . 

Kommentar: ortsbornas badande un
der tidigare år, var nog inte så 0rT)
fattande. Badgästerna betraktades 
med en viss misstro. Ungdomen har 
ändå ända sedan 1900-talets början 
varit flitiga badare på holmen, som ju 
tidigare hette Fiskholmen. - Histo
rien ovan berättades säkert "med 
glimten i ögat". 

Vått kalas: Brink-Henrik: "Vi lå i Am
sterdam si'u; där åd vi å drack - ci
garer!" 
Ovanstående lilla berättelse speglar 
ankomsten till "säker hamn" under 
segelskeppens tid. Himmelrike? B.H. 
behöll väl under sitt liven del vanor, 
som man tillägnade sig till sjöss. 

Saltstänk 
Gam.le Anton kommer sakta roende 
ut till det gamla makrillstället på 
Hjärterötången. Där ligger flera 
båtar, och just som Anton passerar 
en av dessa, i vilken det sitter några 
sommargäster, får en av dessa upp en 
grann makrill. Anton kan inte hålla 
sig utan frågar " Hur dypt går han i 
da" varvid en av "söndagsfiskarna" 
svarar, "14 famn". Anton som kände 
Fjällbackafjorden bättre än sin egen 
byxficka replikerar lugnt, "jä kunne 
just tm dä atten går ett par famn nere 
i lera" . 
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Lionslägret i fjällbacka 

Samba modifierad för handikappade 

Under Kristi Himmelsfärdshelgen i år 
anordnade Tanums Lionsclub ett seg
la lä er för s nskadade och röre lse
hindrade_ Detta läger kunde genom
föras tac vare m eket arbete och fi
na bidrag från oli a Lionsclubar i 
Västsverige_ 
Vädret var inte det bästa när de 20 del
tagarna och instru törerna frå n 
GeSS (Sveriges första segelsällskap 
för handikappade) an lände på tors
dagen, men det artade sig till det bäs
ta och deltagarna bjöds på fin segling 
i skärgården . 

Båtarna man anvä nde sig av var 4 st. 
"Sambor", vilka är konstruerade så 
att man med enkla handgrepp och 
detaljer kan spec ialinreda dem för 
handikappsegling. 

Deltagarna bodde inkva rterade i pr i
va thus på olika ställen i Fjä llbacka, 
och alla måltider intogs på Badrl"stau
rangen där Lau ri hade låtit bygga spe
cia iramper för att man skulle klara 
trapporna med rullstolarna. Så de 
praktiska problemen klarades av med 
glans och i övrigt sva rade lägerche
fe rna jens Läckberg och Lasse Lund
berg för att det hela flöt. 

Seglingarna gick jättefint, och sä llan 
har man sett seglare gå in för si na 
uppgifter med en sådan självklar och 
spontan entusias m. Spontanitet och 
entusiasm präglade också kalasen: på 
fredagen hade vi räkfest i Väder
öarnas båtsäIIskaps klubbhus i Ham
burgsund, och då stod glädjen högt i 
tak med närmast öronbedövande all
sång. Därifrån gick ingen utan att va 
ra hes. Lördagen stod inte heller långt 
efter. På Badis gick Lions vårfest av 
stapeln och lägerdeltagarna va r na
turligtvis inbjudna . Denna fest firades 
med god mat, roliga historier och se
nare på kvällen ett fullspikat dans
golv. Klar succe all tså. 

På söndagen avslu tades lägret i st rå
lande solsken med kaffe och dopp på 
den nya pontonbryggan. När vi satt 
där med våra koppar och småpratade 
med dessa människor som full
ständigt sprudlade av livsg lädje och 
fighting-spirit, så undrade man i sitt 
stilla sinne vem som egentligen hade 
lärt sig mest på det här lägret. För
modligen va r det inte seglarna. 

Björn johnsson 
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Klubbhuset snart färdigt 
Det blev så småningom fu ll aktivitet i 
klubbhuset fram på höstkanten. Någ
ra ihärdiga medlemmar målade och 
snickrade, drog rör och sladda r så 
det var en fröjd att skåda. Under vi n
tern har däremot arbetet legat nere 
men vi har löfte om mer hjälp för att 
kunna slutföra arbetet något så när. 
Helt färdigt lär det inte bli i första ta
get så Din insats är alltid vä lkommen 
när den kommer. Det återstår fort
farande arbete med invändig mål
ning, el och VVS. Dessutom saknar vi 
varje antydan till inredning. Har Du 
något bra förslag hur vi skall lösa den 
frågan - billigt? 

Ekonomin för bygget ser ut att gå 
ihop hyfsat. Tanums kommun hade 
den stora vänligheten att skjuta till 
ytterligare 10.000 kr och det verkar 
inte helt omöjligt att Naturvårdsver
ket dammar av !(lågra gamla tusen lap
par ytterligare. 

Slipen och bryggan kräver varje år sitt 
krafttag. Urban jansson har hand om 
den delen och tycker nog att fler 
kunde ställa upp och hjälpa honom. 
Vi funderar på att i år förankra bryg
gan på ett bättre sätt än tidigare . Dels 
har den svårt att stå emot sjön när 
sydvästen klämmer på, dels utgör rö-

ren som sticker upp en risk för skador 
på rigg och segel. Dessutom är ju inte 
gnisslet som uppstår vid rören så trev
ligt att lyssna til l. 

Det har blivit lite trångt vid norra hör
net av klubbhuset när båtar skall upp 
och ner men med li te skärpning skall 
platsen kunna räcka till för avsedd 
trafik. 

I år måste vi ha perfekt koll på alla bå
tar som ligger på slipen. Urban och 
Karl-Erik hjälper Dig tillrätta och anvi
sar plats. Den låga avgiften 25 kr för 
sommarplats sätter Du som vanligt in 
på pg. 465665-8. Gör det nu i sam
band med inbetalningen av med
lemsavgiften så säkrar Du dessutom 
en plats på slipen. Den verkar bli po
pulär i år så det är kanske bäst att va
ra ute i tid. 

Medlemsavgiften är väl heller inget 
att vänta med . Enskild medlem beta
lar 25 kr och familjen kommer undan 
med 60 kr. 

Tröjor, skä rmmössor, dekaler och 
div. tingei -tangei köper Du som van
ligt hos Barbro Hugosson ovanför 
minigolfbanan eller hos Berit och 
Kerstin i samband med seglingarna. 

MAZDA 
I FJÄLLBACKA 
Kom in så får vi värdera 
Din bil medan Du prov
kör en ny Mazda eller 
Fiat 

Mazda- och Fiat-service Reservdelar Bilbärgning 

Kiosk Bensin Oljor Tillbehör 

Fjällbacka 
Bil & Motor 
Tel. 0525-310 96 Bost. 317 96,31786 
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Kville Sparbank höll sitt årssamman
träde med huvudmännen den 12 maj 
i sparbankens lokal i Fjällbacka. 
Bankstyrelsens ordförande hr Ray
mond Hansson, hälsade deltagarna 
välkomna och meddelade att den 
omfattande tillbyggnaden och restau
reringen av bankens fastighet slut
förts u nder år 1980. 

Hr Sven Kristensson, Övertun, valdes 
att leda dagens förhandlingar. Till hu
vudmän återvaldes hrr Bengt johans
son, Kville och Lennart Fredlund, 
Fjällbacka. Hrr Erik Alfredsson, Bran
neby och Evert Gustavsson, Södra 
Torp avgick på grund av ålders
strecket och nyvaldes fruarna Eva 
Olsson, jored och Mildgerd Berlin, 
Grind. Och med dessa val är mans
rollen bruten inom Kville Sparbanks 
huvudmäns historia och ett demokra
tiskt system är nu rådande. Bland re
visorerna har sedan några år fru Karin 
Kristensson haft säte och stämma. 

Till ordinarie styrelseledamöter om
valdes hrr K.j. Wikström, -Kvilie oc~ 
Sture Olsson, Bottna. Till suppleant 
återvaldes hr Staffan Moberg, Rab-· 
balshede. Revisorerna fru Karin Kris
tensson, Kville och hr Sven Petters
son, Solhem återvaldes. De avgåen
de huvudmännen hyllades i tal av hr 
Raymond Hansson som även över
lämnade blommor. 

Kville Sparbank 
Inlåning från allmänheten 
Inlåningen från allmänheten, d.v.s. 
från alla andra kundgrupper än kre
ditinstitut och försäkringsbolag ökade 
under året med 8.260 tkr eller 13,1 % 
och uppgick därmed till 71.333 tkr. 

Vid årets slut gottgjordes allmänhe
ten räntor med 6.237 tkr. Insättnings
överskottet under året blev således 
2.023 tkr. Som jämförelse kan näm
nas att inlåningsökningen under 1979 
uppgick till 10,5% och under den se
naste femårsperioden ti II i genomsn iU 
8,7% per år. 

Utlåning till allmänheten 
Sparbankens totala utlåning till all
mänheten uppgick vid 1980 års ut
gång till 56.609 tkr mot 51.796 tkr vid 
1979 års slut och ökade därigenom 
med 9,29%. Antalet utestående kre
diter uppgick vid motsvarande tid
punkt till 1.599 resp . 1.554. 

Genomsnittsräntan på inlånade me
del från allmänheten utgjorde under 
året 10,07% och på bokslutsdagen 
10,28%. 

Antalet inlåningskonton i spa rbanken 
minskade under året med 90 till 
5.783 och antalet insättnings- och ut
tags transaktioner ökade med 19% 
och utgjorde för hela året 76.246. 

Balansräkning den 31 december, tkr 
Tillgångar 1980 

Kassa ... . ............................. . .... . 
Svenska finansinstitut .. . .. . .............. • . ... . 
Statspapper och obligationer ............. .. . 
Utlåning till allmänheten 

Prioriterade byggnadskrediter .... .. ..... . .... . 
Övrig utlåning. . . . . . . . .............. . 

Balanserade räntor . . ....... ..... ... . .. .. .... . . 
Diverse fordringar . .......................... . 
Aktier, andelar m.m. anläggn.tillgångar ... .... .. . . 
Inventarier ................... . ............ . . . 
Fastigheten 

Fastighetens anskaffningsvärde .. . . . ... . .... . . . 
Ackumulerade avskrivningar . ...... .. . ....... . 

Summa tillgångar . .. . ........ ... ............. . 

1,.1EDALJERAD 
PRITI~lOALETT 

PRA.N HUSQ~\RNA 

392 
9.173 

10.460 

5.482 
51.127 56.609 

1.967 
156 
916 

1.145 

3.029 
84 2.945 

83.763 

Fastighetsinnehav 
Sparbanken äger fastigheten Banken 
1:1 i Fjällbacka, Tanums kommun , 
taxeringsvärde 220 tkr, bokfört värde 
2.945 tkr, brandförsäkringsvärde 
2.765 tkr. 

Ombyggnad av fastigheten har slut
förts u nder år 1980. 

Likviditet 
Sparbankens kassa och kassareserv 
har per tertialskiftena legat 115,9%, 
149,7% resp. 92,5% över kassa
reservkravet enligt sparbankslagen. 

Likviditetskvoten uppgick per den 
30/6 till 30,6% och per den 31/12 till 
26,7%. Det av Riksbanken föreskriv
na likviditetskravet utgjorde per 30/6 
29% och per 31 /12 31%. 

Filialnät 
Vid årets slut omfattade filialnätet fy
ra filialer, nämligen Hamburgsund, 
Gerlesborg, Rabbalshede och Kville . 

Personal och löner 
.Medelanta let anställda omräknat till 
heltidstjänster, uppgick 1980 till 12, 
varav i sparbankstjänst 11. Motsva
rande siffror för 1979 var 12 resp. 11. 

Löner till styrelse och and ra personer 
i ledande ställning uppgick till 139 tkr 
och till övriga befattningshavare till 
706 tkr . 

1979 1978 

610 643 
8.147 6.426 
8.832 7.832 

5.342 3.710 
46.454 51.796 42.187 45.897 

1.553 1.256 
168 8 
666 375 
250 60 

486 224 
53 433 53 171 

72.455 62.668 

Allt för det moderna köket 
Utför alla slag av elinstallationer 

Försäljer: Armaturer, Radio- TV-apparater 

Fjällbacka Elektriska 
Tel 0525-310 68, L Svensson bast. 31068 

Fjällbacka-Bladet 

Väderö 
Vi utåt mot väster nu stävar, 
mot salta och böljande hav. 
Det är likt en hägring som bävar, 
semestern blir äntligen av. 

Se Bohusläns garvade klippor, 
så mäktiga kala och grå. 
Hur kunna de så oss berusa, 
de vackrast är väl ändå. 

jag älskar havet det sköna, 
i storm eller stiltje och lä . 
Det givit de vackraste minnen 
från barndomens förtrollande Ö. 

Den låg som en klippa i havet 
omgiven av holmar och skär. 
Ack hur skulle här kunna va ra 
så ljuvlig och skön atmosfär. 

Fast minnena bleknar och tiden förgår 
Min drömö för alltid i minnet består, 
Du vackraste Ö utav Öar 
Du Väderö bland holmar och böar. 

Med vemod mitt sinne sig blandar 
och tanken går oerhört dit. 
Säg månne man någonsin mera 
sin fot sätta ner på dess mark. 

jag ser som en tavla i drömmen 
din vackra och grå silhuett. 
Och önskar jag då kunde tolka 
din charm på sitt rättmätla sätt. 

Men orden jag inte kan finna 
som säger allt vad som var. 
Du saga i Bohusläns skärgård 
den vackraste sagan som var. 

G.L. 

N o o o agra sma, sma · 
tänkvärda ord 
På tio minuter har luften smutsats 
ned med ytterligare 600 ton svavel· 
dioxid, över 300 ton koldioxid och 
mer än tusen kilo DDT och PCB. Ha· 
ven har förorenats med minst 30 ton 
råolja, skogsarealen på jordklotet har 
minskats med mer än 6 miljoner kva· 
dratmeter. Vi har blivit mer än tusen 
människor fler som ska dela på mind· 
re. Oljan är slut om 20 år, viktiga me· 
taller som koppar, bly och tenn är 
slut om högst 15 år och så vidare. Det 
enda jorden får mer av är radioaktivt 
kärnbränsleavfall och hungriga män· 
niskor. 2000 miljoner människor är 
inte mätta och kommer inte att bli 
det. 

Alf Edvardsson 
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Fiskare i Västindien 

Samba 

Garnfisket började tidigt i år, sade 
Lars-Erik när vi vindsu rfade hem den 
2 januari från revet efter att ha satt ut 
vårt medhavda skäddegarn. 

Denna premiär gick av stapeln på 
den lilla paradisön Palm Isla nd i ö
gruppen Grenad inerna, Västindien . 
Vi tillbringade januari månad där, i 
ett av Fjällbackas i särklass mesta 
Västindienfarare, Lasse och Ingela 
Lundberg, inhyrt hus . 

Detta var Västindien för första 
gången för mig och det var i sanning 
en sensation: värmen, atmosfären, 
ljuset, dofterna och färgerna, ja, allt 
var så otroligt intensivt och samtidigt 
så lugnt och avslappnat. 

Hisnande naturupplevelser med grö
na f.d. vulkanöar som dramatiskt stu
pade ned i det azurblå vattnet och 
den stadiga nordostliga passaden 
som blåste oavbrutet dag och natt, 
utan uppehåll. Och ändå sade de att 
passaden inte var sig lik i år. 

Fisket då? Det blev inga större resul
tat med vårt skäddegarn. Vi fick någ-

ra stingrockor och en underlig tingest 
som kallades för Trunkfisk som levde 
ute på reven. Det var bland koraller
na som fisken fanns, och när vi satte 
nätet där så drev det hela tiden upp 
av strömmen och trasades sönder 
mot revet. Vi talade med de lokala 
fiskarna och de bara skrattade åt oss. 
De enda fiskemetoder de använde 
var "trolling" som motsvarar vårt 
dörjefiske. Man fiskade främst den 
silverstänkta, kraftiga Barracudan så 
här. Vi lyckades också få två sådana 
4-kilosbitar på detta sätt. 

Dessutom använde man sig av s.k. 
"Fishing-pots" , vilket är stora burar 
byggda av träramar, överklädda med 
hönsnät. Dessa lägger man ut utanför 
reven på ända ned till 20 meters 
djup. Man får diverse olika färg
granna fiskar såsom Goat-fish, Sea
bass etc. Man kunde även få Lobster 
(hummer) i dem. 

Båtarna var små, 3-4 meter och av 
sniptyp med segel. En och annan ha
de också utombordare men det var 
inte många. 

Nu bedrev vi inte bara fiske därnere, 

vi seglade också en del . Vi seglade 
bl .a. med 2 st "Sambor", båten som 
Lasse Lu ndberg har ritat. Samban är 
speciellt konstruerad för handikapp
segling. Volvo och SKF köpte en så
dan för att handikappade som kom
mer ned ifrån Sverige till Palm Island 
ska ku n na ha något att segla med där 
nere. 

sta gruppen handikappade varit nere 
och seglar "Samba" i de varma vatt
nen, under ledning av Göran Sjöden 
som producerar båten. Ett lyckat pro
jekt som bör fortsättas . 

Lasse skickade ned den och en av si
na egna båtar till Palm och nu har för-

Nå, allt har sitt slut, så även denna 
vistelse "på värmen". När man sitter 
där på hemresan och tänker över det 
man har upplevt så funderar man 
också på om man kommer att resa 
över nästa år. - Jag tror det. 

B.J. 

Lokal fiskebåt 

Vägen till körkortet går genom 

Fjällbacka Trafikskola 
Elof Davidsson 

Tel. 0525-205 30 

Välkomna! 

Omdöme - Ansvar - Hänsyn 

Tobak - Cigarelter - Tidningar - Konfektyrer - Frukt 

Läskedrycker - GB-glass - Mjukglass - Varm korv 

Souvenirer m. m . 

{;oa och 13eng! ;::2ichardsson 
Telefon 0525 - 31327 
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Lions högeffektiv räddningskryssare 

Räddningskryssaren " Lions" 
SCUZ (frivi llig besättn ing) 

Byggd i Sjötorp, 1960 
Material: Stål 
Längd ö .a. . . . . .. ..... ... 13,5 m 
Bredd... 4,1 m 
Dj u pgående . . . . . . . . . .. 1,7 m 
Deplacement 25 ton 
Fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 knop 
Motor: Scania Vabis Dll , R80 150 
HKvid 1800 varv 
Aktionsradie: 500 nm 

Utrustad med radiotelefon, VHF, 
" medborgarbandsradio", radar, eko
lod, portabel brand- och länspump, 
automatiskt uppblåsbar gummiflotte 
och gummibåt med 20 hk utom
bordsmotor 

Det finns en märklig båt i Fjällbacka. 
Den går ofta ut när det blåser så mycket 
att andra farkoster tvingas att skynd
samt söka lä. Det är Lions, den rädd
ningskryssare som Sjöräddningssäll
skapet stationerat i Fjällbacka. 

Denna kryssare är prydd med Sjörädd
ningssällskapets märke där And reaskor
set drar blickarna till sig. Besökande ut
länningar förstår vad detta är för en båt, 
eftersom de känner igen Andreaskorset 
från sina egna räddningskryssare. 

Lions är en f d lotsbåt, byggd i Sjötorp 
vid Vänern 1960. Hon inköptes av Sjö
räddningssällskapet förra året för medel 
som insamlats av Lionsklubbar. En ge
nomgripande renovering gjorde henne 

sedan till en högeffektiv räddnings
kryssare. 

Många gåvor 
Denna räddare i nöden ligger många 
varmt om hjärtat. Kommunen ställer 
upp med gratis kajplats och elström. 
Båtens blankputsade skeppsur av mäs
sing har skänkts av Segelsällskapet Nor
derviken och teakskölden till skepps
uret kommer från Jansson Varv, Fjäll
backa. En avancerad, hopfällbar bår 
har 0verlämnats av Fjällbacka Röda
korskrets. Karlsson & Söner i Kville har 
skänkt heltäckningsmattor och lagt in 
dem gratis i kryssaren. Två kompletta 
kommunikationsradioapparater har 
överlämnats av dispaschör Kaj Pineus, 
Göteborg. 

Den viktigaste gåvan till räddningskrys
saren är en skicklig, frivi llig besättning 
på 10 man under ledning av uppsy
ningsman Stig-Tore Berg. Han anser att 
räddn ingsverksamheten är som en lag
idrott där al la måste hjälpas åt i kryssa
ren. De två eller tre, kanske fyra man 
som följer med på en utryckning tas ut 
a~ dem som är hemma vid til lfället. 

Den nya räddningskryssaren behövde 
en gummibåt med en kraftig utom
bordsmotor. Stig-Tore Berg vet att om 
han ringt Sjöräddningssällskapet, så ha
de han fått pengar till gummibåten. 
Men vi tyckte det vore roligt att klara 
det själva, säger han. Och så beslöt han 
att ordna en auktion och vände sig till 
folk som hjälpte till att få ihop föremål; 

tavlor osv. Det blev auktion på Nya Ba
dis i 'Fjällbacka och 5000 kr hade satts 
som fint resu ltat. Det kom 200 personer 
och det blev 10.000 kr. Massor av pry
lar blev i alla fall över. Dessa fraktades 
över till Dyngö där auktioner brukar 
hållas, och där fick man också ett ut
märkt resultat. Nu ligger en bra gummi
båt ombord i Lions. 

Räler i botten 
Lions är förstärkt i botten med järnvägs
räler för att kunna klara att i värsta fall 
gå upp på klippor. Rälerna fungerar 
dessutom som stabilisatorer och hind
rar båten från att rulla så mycket i sjö
gång. Hon är som en f d lotsbåt rund i 
botten vilket gör henne benägen att 
rulla. Hon har ju också ett djupgående 
av endast 1,7 m, medan hennes före
gångare, också med namnet Lions, gick 
hela 3,5 m djupt. Den nya Lions kan 
alltså gå in till haverister och nödställda 
på grundare vatten, vilket kan öka 
chanserna vid räddningsaktioner. 

Det hade man nytta aven dag i maj 
1980 då en plastbåt fått motorstopp i 
hårt väder. Den drev ned mot Håskär 
söder om Fjällbacka. Det blev snabbt 
kritiskt och det blåste 13 m/sek. Lions 
gick ut och samtidigt hade Göteborg 
radio fått kontakt med torpedbåten y
stad som genast satte högsta fart mot de 
nödställda. Torpedbåten kunde vid 
framkomsten inte gå tillräckligt nära för 
att kunna hjälpa. Men i ista tund hann 
Lions fram och lyckades räoda inte ba
ra de tre nödställda, utan ä\ en deras 
båt. 
Ett uppdrag som jag särs ilt minns. be
rättar Stig-Tore Berg, var då i hämtade 
en kvinna på Florö. Hon skulle till BB i 
Uddevalla . Det var mycket bråttom 
men al lt gick bra och snart fick vi en sig
nal: det hade blivit en flicka. En sådan 
transport får vi nog aldrig vara med om 
mera, för numera är Florön avfolkad 
vintertid . 

Uppsyningsman Stig-Tore Berg 

Dyrbara vågrnätare 
Andra ovanliga uppdrag har vi fått. Så
lunda skrev hamnkaptenen i Hirtshals 
på Jyllands västkust i januari i år, att en 
vågmätarboj slitit sig och drivit bort. En 
sådan boj är enormt dyr och är stor 
som en mina. Den är förankrad för att 
kunna mäta vågornas höjd och sända 
uppgifterna med sin inbyggda radio till 
en station. Bojarna tillverkas i Holland 
och varje boj har sitt nummer så att 
ägaren kan spåras via den holländska 
tillverkaren. Vi spanade under våra ut
ryckningar men fann ald rig bojen . 

Men vid samma period rapporterade 
en fiskare att han funnit en sådan våg
mätarboj . Lions gick ut och kunde 
bärga den tunga, helsvetsade bojen. 
Det visade sig att den slitit sig utanför 
Aberdeen och drivit ända hit. 

Stig-Tore Berg säger i detta samman
hang att norska väderleksrapporter 
uppger inte bara vindstyrka utan också 
våghöjder. Det skulle vi också önska att 
svenska rapporter uppger. 

Göran Holmström 

Utdrag ur stationens journal 1980 
37 januari. Utfört en post- och pro
viantresa i Fjällbackaskärgården, 3 
tim. - Brutit is för fiskarna i Fjäll
backaskärgården , 2 tim. 

7 och 4 februari. Utfört två post- och 
proviantresor i Fjäl lbackaskärgården. 
3 timmars isgång . 

2 och 3 februar i. Brutit is fö r fiske
båtarna i Fjällbackaskärgården. 3 tim . 

4-27 mars. Utfört isbrytning för 
fiskebåta rna i Fjällbackaskärgården. 
36 tim. 

28, 29 och 37 mars samt 5 april. Ut
fört isbrytning för fiskarna mellan 
Fjällbacka - Musö - Långesjö -
Kämpersvik - Hamburgsund och 
åter Fjällbacka. 10tim. 

79 april. På uppdrag av Bröderna Da-

nielssons Brunnsborrningsfirma bär
gat oc h bogserat en pråm från Va lö 
till Fjällbacka i nordlig storm, 20-25 
m/sek. 

23 april. Avgått stationen kl. 0730 ti ll 
fiskebåten SD 383 " Canning" av 
Hamburgsund, som låg med motor
haveri väst Väderöarna. Bogserat ha
ver isten till Hamburgsund. Ater sta
tionen kl. 1200. 

23 maj. Gått ut kl. 1400 för att söka 
efter en segelbåt, som rapporterats 
saknad av Göteborgs Radio mellan 
Käringön och Fjällbacka. Vid Väder
öarna fick vi besked om, 'att båten 
kommit tillrätta med de två saknade 
ombord. Förtöjt kl. 1700 i Fjällbacka. 

11 juni . Utfört en sjuktransport mel-

forts. sid. 19 
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Lions: utdrag ur sta
tionens journal 1980 
forts. från sid. 18 

lan Dyngö och Fjällbacka. 2 tim. 

29 juni. Lämnat hamnen med brand
män från Fjällbacka brandkår till 
Fläskön. Släckt en brand i en plastsni
pa . Båten helt utbränd. Äter kl. 1130. 

5 juli. Lagt ut två bojstenar i Fjäll
backa hamn. 2 tim. 

12 juli. Avgått med personal från 
brandkåren i Fjällbacka, som medför
de pumputrustning, fö r att ligga stand 
by vid Väderöarna och möta tullens 
TV 255, som bogserade fritidsbåten 
"Fritiof". Då " Fritiof" bogserades till 
Strömstad medföljde vi i beredskap 
till Svangen, där vi vände och åter
gick till Fjällbacka . Förtöjt kl. 1700. 

13 juli. Lämnat stationen kl. 1600 
med brandpersonal och länspumpar 
till en grundstött fritidsbåt i Musöfjor
den. Flottagit båten och länspumpat 
under bogseringen in till sl ip i Ham
burgsund. Fem personer ombord. 
Äter stationen kl. 2015. 

8 augusti. Larm kl. 1320 f rån Göte
borg Radio om att en fritidsbåt gått på , 
grund vid Nästegårdsholmen vid Ot
terö. Gått ut och flottdragit haveris
ten. 1 Y, tim. 

20-21 augusti. Avgått Fjällbacka kl. 
2210 efter la rm från Göteborg Radio 
att röda ljus observerats mellan Vä
deröarna och Koster. På väg ut sikta
de vi ett fartyg mellan S. Syster och 
Väderöarna. Satt kurs för att undersö
ka det. Det visade sig vara norska m/s 
" Lundevaag" av Farsund, som låg bi 
för dåligt väder. Vinden väst lig, 
15-17 m/sek. De hade inga problem 
och Koster-lotsarna och besättningen 
på TV 255 såg inget misstänkt. Äter
gått och förtöjt kl. 0015 den 21. 

31 augusti. Larm kl. 0000 från lotsa r-

na Brofjorden, som meddelade, att 
en segelbåt med fyra personer om
bord råkat ut för roderhaveri i den 
NO-liga vinden, 13-15 m/sek, utan
för Fjällbacka. Lämnat hamnen så 
fo rt som möjligt, cirka fem minuter 
efter larm. Bogserat in haveristen in 
till Fjällbacka. Förtöjt kl. 0130. -
Larm igen kl. 0225 från lotsarna Bro· 
fjorden, som meddelar att ytterligare 
en båt med fyra personer ombord fått 
roderhaveri i den hårda vinden vid 
Väderöarna. Ryckt ut och bogserat in 
haveristen till Fjällbacka, där vi förtöj
de kl. 0500. 

70 och 12 september. Utfört två sjuk
transporter mellan Florö och Fjäll
backa och åter. Barnafödsel. 

25 oktober. Larm kl. 1635 från brand
kåren i Grebbestad, som meddelade, 
att en sportfiskebåt gått på gru nd v id 
Storö och var läck. Besättningen om 
två man var kvar ombord , medan de 
tio sportfiskarna förts iland av annan 
båt. Lämnat hamnen kl. 1640 och 
gått till Grebbestad, där brandkå ren 
satte ombord en extra portabel 
brandpump. Vi fann haveristen i lä av 
Storvik. Tagit ombord de nödstäl lda 
till oss för att ge dem varm mat och 
dryck. Därefter bogserat båten till 
Grebbestad, där vi förtöjde kl. 2230. 
Vi behövde ej sätta ned någon porta
bel pump, då haveristens egen pump 
kunde hålla henne flytande. ordlig 
vind, 10-15 m/sek. Förtöjt i Fjäll
backa kl. 2330. 

6 november. På uppdrag av SMHI 
ombesörjt förankring av våtmätare 
och flaggbojar. 11 tim. 

28 november. Larm kl. 1045 från pri
vatperson om fiskebåten SD 1162, 
som råkat ut för motorfel på väg ut 
från Fjällbacka . Gått ut och bogserat 
in båten , som hade två man ombord. 
Nordostlig vind , 10 m/sek . Äter kl. 
1215. 

livbojen bra stöd åt Sjörädd
ni ngssällskapet 

Sissi Nordquist, Kämpersvik, är ord
förande i det nystartade Sällskapet Liv
bojen Norra Bohuslän. Sällskapet, 
med kvinnor som medlemmar, skall 
liksom övriga Livbojar i landet samla 
in pengar till Sjöräddningssällskapets 

verksamhet. 

Vi är tacksamma för att Sällskapet 
Livbojen NOrra Bohuslän bildats. Det 
stärker inte bara Sjöräddningssällska
pets ekonomi, utan betyder också 
psykologiskt mycket för de män som 
arbetar ombord i räddningskryssare 
- ofta med livet som insats. Ute på 
kusten är kvinnorna Sjöräddningssäll
skapets ambassadörer. Livbojensäll
skapen har enbart kvinnliga medlem
mar. 

Det är Sjöräddningssällskapets verk
ställande direktör, sjökapten Gunnar 
Alverman, som säger detta. De 5.500 
medlemmarna i Livbojensällskapen 
runt kusten , vid Vänern och Vättern 
samlade in drygt 330.000 kr förra året 
och väntas sätta nytt rekord i år. 

Sjöräddningssällskapet har inga stats
bidrag och vill egentligen inte ha någ-

ra sådana eftersom vi vill fortsätta att 
vara fria och oberoende, säger Gun
nar Alverman. Skulle man bli beroen
de av staten, kan man ju drabbas av 
nedskärningar vid lågkonjunktur. 
Hittills har Sjöräddningssällskapet al
drig behövt stänga någon station på 
grund av dålig ekonomi. 

Många nya stationer 
Nästa år fyller Sjöräddningssällskapet 
75 år. Jubilaren har under de senaste 
tio åren anlagt 13 nya sjöräddnings
stationer . Det har lyckats tack vare 
bättre ekonomi, mycket på grund av 
Livbojenföreningarna och mycket på 
grund av att man börjat intressera fri
tidsbåtsfolket att bli medlemmar och 
stödja Sjöräddningssällskapet. Inte 
mindre än 70 procent av Säl lskapets 
alla utryckningar har faktiskt gällt fri
tidsbåtar. Sällskapets medlemsantal 
har ökat från 3.000 till över 16.000 
medlemmar. Härtill kommer Liv
bojarnas 5.500 medlemmar, varav re
dan 200 i Livbojen NOrra Bohus län. 
Som en röd tråd i Sjöräddningssäll
skapets verksamhet går frivill igtan
ken. Den är inte död. Tvärtom ökar 
intresset. Sjöräddningssällskapet har 
bara 10 fast anställda men över 300 
frivilliga fördelade på 29 sjörädd
ningsstationer och 33 båtar. Gunnar 
Alverman har lyckats med konst
stycket att driva adm inist rationen 
med endast tre (3) personer, vilka 
skall se till att båtarna har personal, 
och är rätt utrustade. De fyra på kon
toret i Göteborg har också att hålla 
kontakt med statliga myndigheter, 
samarbeta med utländska myndighe
ter och sjörädd ningsorgan isationer, 
utarbeta remissvar på utredningar, 
agera för att få in pengar, osv. I dag är 
Sjöräddningssällskapets räddnings
kryssare och personal det största 
komplementet till de statliga myndig
heternas resurser . Det har aldrig varit 
några.svårigheter att få räddningkrys
sarna bemannade. Fortfarande finns 
det kustområden som vill ha kryssare 
och har frivilliga. Kustborna har alltid 
visat att de vill hjälpa till. De vet att 
ena dagen kan jag behöva hjälp, den 
andra min granne. Än i dag går fiskar
na ut och hjälper till vid fara. 

Sjöräddningssällskapets stationer 

Hög beredskap i Fjäll
backa 

79 

När det gäller räddningskryssaren 
Lions i Fjällbacka, säger Gunnar AI
verman att han gärna vil l ge en blom
ma åt dess skeppare, uppsyningsman 
Stig-Tore Berg, och dess skickliga be
sättning. Stig-Tore är synnerligen 
noggrann med kryssaren och dess ut
rustning och att den skall vara beredd 
till utryckning på ögonblicket. Därför 
är det ännu bättre med den nystarta
de Livbojen Norra Bohuslän som ger 
Sjöräddningssällskapet och besätt
ningen ombord en ryggrad och dess
utom för Livbojen att veta att det 
finns en bra besättning och en bra 
kryssare i Fjällbacka. 

Beträffande Strömstadsområdet be
rättar Gunnar Alverman att Sjörädd
ningssällskapet håller ögonen på ut
vecklingen där. Sällskapet strävar ef
ter att vara flexibelt och vill ha kryssa
re som är så stora att de kan klara ett 
allt större område. Blir det en ned
dragning för lots och kustbevakning 
där uppe i nordligaste Bohuslän, kan 
det ju påverka Sjöräddningssällska
pets verksamhet. 

Gunnar Alverman vill få en kraftig 
räddningskryssare på stationen efter
som Sjöräddningssällskapets ansvar 
främst gäller utsjöräddning. Men för 
fritidsbåtar i nöd vill han gärna att sta
tionen också får en snabbgående båt 
som kan användas sommartid. Men 
det är helt ekonomin som avgör hur 
mycket Sällskapet kan göra. 

Göran Holmström 

Sjörädd ni ngssällskapet 
under 1980 

Sällskapets räddningsstationer har under 1980 räddat 85 människor i 
överhängande sjönöd och lämnat undsättning och assistans till 350 bå
tar och fartyg i svårigheter med 952 personer ombord. Räddningskrys
sare har legat i beredskap vid 16 nödställda båtar och fartyg med 147 
personer ombord och har utfört 155 sjuk- och läkaretransporter, und-
satt isolerade öar med medicin, post och proviant, brutit is för fisket 
och sjöfarten, tjänstgjort som forskningsfartyg och utfört transporter för 
Kronan samt bistått lotsplatser med ombordsättning och hämtning av 
lotsar. Vid storm och ishinder har kustbefolkningen erhållit hjälp med 
passageraretransporter och i övrigt biståtts enligt i årsboken införda 
rapporter från sjöräddningsstationerna. Det totala antalet utryckningar 
och uppdrag har uppgått till 1.354. 
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Tanums nya 
kommunvapen 

Första sidan av informationsskriften 
för Tanums kommun pryds för första 
gången aven färgbild, vilken visar 
Tanums nya kommunvapen. Det fär
diga vapnet har sin grund i en vapen
förslagstävling som Kulturnämnden 
genomförde för S år sedan. Därefter 
utarbetade Karl-Axel Wikström och 
Per-Henrik Asker0d ett förslag som 
ett samlande resultat av vapenför
slagstävlingen. Förslaget tillställdes 
sedan Riksarkivets Heraldiska sektion 
för bearbetning. Efter ett antal änd
ringar och diskussioner både i Kultur
nämnden och Heraldiska sektionen 
godkändes det av Kulturnämnden 
12/11 1980. Kulturnämnden över
lämnade vapnet till Kommunfullmäk
tige som godkände vapnet 30/31981. 

Statens Heraldiska nämnd tog beslut 
om vapnet 18/9 1980, varv id vapnet 
fick följande beskrivning. 

"Av guld och rött delad sköld, i övre 
fältet hällristning en plöjande man 
med två oxar, allt i rött, i nedre fältet 
hällristning ett skepp av guld". 

Vapnet symboliserar följande: 
Den plöjande mannen med oxarna: 

Kommunens inland samt jordbruket. 

Skeppet: 

Kommunens kustland, sjöfarten och 
fiskeri näri ngen. 

Hällristningarna: 

Dels hällristningarna som sådana 
men även som symboler för fornti
den samt det rika kulturarv bygden 
innehar. 

Färgerna guld och rött: 

Den norska bindningen, som tidigare 
fanns i laga form, men som numera 
sker på frivillig basis. 

(Det norska ri ksvapnet består al( ett 
lejon i guld på röd botten.) 

Ursprungen till hällristningarna i vap
net kommer från Aspeberget, Ta
num, när det gäller plogbilden. Skep
pet är en sammansmältning från 
många skepp som ristats på hällarna. 
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Kan man bara knepen 
är detväl ingen konst! 

Vi har alla våra små knep , som får andra att 
undra hur vi bär oss åt. 

Någon är född med "gröna fingrar". En annan 
har "musiköra". En tredje är fingerfärdig. 

Och så finns det de som också har näsa för affä
rer och tar vara på möjligheterna med Götabankens 
olika knep. 

Frågan är bara vilket knep som skulle passa dig 
bäst? Samtidigt som det ska hjälpa till att sätta fart 
på din ekonomi, ska det också stämma med de 
planer och drömmar du har. 

Välkommen in! Vi har svaret. 

.GÖTABANKEN 
PERSIENNER 

-tillverkas och uppsattes-

- Även reparationer-

FIRMA---

-Z-E-R-Y;-A-
___ Håkan Lilja __ _ 

FJÄLLBACKA Tel. 0525-3167S 

Allt inom modern hårvård 

Fjällbacka Damfrisering 
Kerstin och Nisse 

Tel 0525-311 25 



Fjällbacka-Bladet 

Något har gått snett ... 
Vad har hänt med Fjällbacka IK, frå
gar man sig lite till mans just nu när 
detta skrives. Laget har 4 poäng på 
sex spelade matcher och detta är inte 
likt "gamla" FIK. De har ju som regel 
lätt för sig på våren. Det är då de 
skördar mest poäng, men nu ser det 
mer än mörkt ut. Det är något som 
inte stämmer. Kontakten mellan mitt
fält och kedja är borta. Försvaret ver
kar virrigt och kedjemännen har 
mycket svårt att göra mål. Det börja
de så bra. Kanske alltför bra med se
ger borta mot Hjärtum 2-1 och lika
så storseger för svårslagna Munkedal 
5-1. Sedan dess har det gått troll i 
lotbollen för FIK:s del. Idel förluster. 
IFK Valla kom på besök den första 
maj och var ofina nog att vända hem
åt med en vinst på 2-0 mot ett ovan
ligt blekt Fjällbacka som hade chan
ser till mål men missade öppna chan
ser. Mot Smögen borta blev det ånyo 
förlust, denna gång med 4-0. Inget 
mål inspelat på de två senaste 
matcherna men hela 6 insläppta. 
Detta bådade inte gott. Värre sk~lle 
det bli. I nästa match mot Slätten som 
inom parantes tillhör aspiranterna på' 
serieseger blev det ännu en förlust. 
Denna gång stannade siffrorna vid 
2-3 . Sista matchen när detta präntas 
ner har gått mot grannen Hamburg
sunds IF borta, och med ännu en för
lust, 3-1 skrevs siffrorna till HIF:s fa
vör. 

Vad är det då för fel? Skall vi analy
sera matcherna ser mönstret ganska 
lika ut från match till match. För det 
första så har laget mycket svårt att gö
ra mål, även i öppna lägen . Detta 
måste rättas till för det är ju trots allt 
målen som räknas. För det and ra, 

som vi tidigare i ingressen nämnt, så 
är kontakten mellan kedja och för
svar inte den bästa. M ittfältet brister 
och ger anfallet mycket litet stöd. För 
det tredje. Markeringarna är inte vad 
de borde vara . Så fria som anfalls
männen i motståndarlagen har varit 
de senaste matcherna får de på inga 
villkor vara. Det är ju upplagt för bak
längesmål. Lite hårdare tag är också 
att anbefal la . Sätt skönspelet i andra 
hand och visa lite jo_or anamma i stä l
let, då kanske det lossnar på allvar 
igen. För faktum är ju att grabbarna 
har mycket boll i sig och kan spela 
fotboll. Det har de ju bevisat gång ef
ter annan, inte minst föregående år. 
Det är bara just nu det brister och 
detta får med det snaraste rättas till. 
Försök grabbar, att analysera spelet 
och titta närmare på uppställningar· 
na. Är de, de avgjort bästa? Borde 
Lex. inte Dan ligga längre fram och 
matas med " matnyttiga" bollar så att 
hans skjutförmåga som är avgjort 
bäst i laget kommer mera till sin rätt? 

Många frågetecken måste rätas ut 
inom det snaraste, annars kommer 
Fjällbacka IK att spela nästkomman
de säsong i Norra Bohusserien . Vi får 
inte hoppas detta utan se tiden an 
och komma igen i vanlig ordning så 
som laget vid ett flertal andra tillfällen 
har gjort. Vi önskar styrelsen och UK 
lycka till med detta så v iktiga pro
blem . Det skulle vara roligt att se den 
fina fotboll spelas igen som laget visa
de upp bara för några månader 
sedan . Då var de hart när omöjliga att 
slå. Men det är skillnad på tränings
fotboll och seriespel. 

-Jin. 

Fjällbackabor hos Inga USA 

Under sin semester i Florida i februari besökte Eva och Maria Richardsson f.d . 
boxningsvärldsmästaren Ingemar Johansson på hans hotell vid Fort Lauderdale, 

och överlämnade en bok från hans kusin Jens Läckberg, boende i Fjällbacka 

MINI 
Välkomna till träffpunkten i FjällbackCl 

MINIGOLFBANA • TENNISBANA 
LEKREDSKAP • KAFE 

FLIPPERSPEL 

För hela familjens aktiviteter 

Fjällbackakulören AB 
Tel. 0525-310 85 

FÄRG och 
TAPETER 

LEK
SAKER 

KOSMETIKA 

PRESENT
ARTIKLAR 
för hela familjen 

VÄLKOMNA 
Kristina, Christer och Ulla 

JAIRUND 
~ NVE Nl~ NG 
AKT~EBOLAG 
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Nu är det dags igen! 

En kursavslutning vid Seglarskolan under förra året. Som avsiutning på en seglar
kurs samlas deltagarna samt instruktörerna på Sälviks vackra hällar för en repeti
tion av det seglingsprogram som nu har avverkats. Frågorna ställes av instruk-

törerna Janne o Åsa och svaren låter inte vänta på sig från de duktiga eleverna. 

Den 9:e juni kör vi igång igen i Seg
larskolan. Som vanligt har vi nybör
jar- fortsättningskurser och ladies 
week. 

Vi hoppas på lika fint seglarväder 
som förra året, för kom ihåg att, den 
duktige seglaren ska ha prövat på alla 
väder. Instruktörer kommer som van
ligt Janne och Asa att vara. Om Ni 

har några funderingar kan Ni med 
stor tillförlit vända Er till Janne 0525-
310 53, eller Asa 0525-312 46 eller 
Båtshopen 0525-310 40. 

V i hoppas på en trevlig seglarsom
mar! 
Vi ses på sjön! 
Janne & Asa 
Fjällbacka Seglarskola 

Kurser sommaren 1981 
Segling-navigation- båtvett 

Samtliga kurser börjar måndagar') kl. 5. 6/7-10/7 Nyb. + forts.kurs 
09.00 och pågår dagligen till kl. 
15.00. På fredag, efter kursens slut, 
hålls avslutning för resp. kurs . 
För nybörjarkurserna och "Ladies 
week", krävs inga förkunskaper . Var
je elev skall dock vara simkunnig 
samt i n neha flytväst2

). 

1) Kurs nr 1 börjar tisdag 9/6 och 
avslutas lördag 13/6. 
Kurs nr 2 börjar söndag 14/6 och av
sl utas torsdag 18/6. 

2) Flytvästar uthyres genom oss. 

1. 9/6-13/6 Nybörjarkurs 
2. 14/6-18/6 Nybörjarkurs 
3. 22/6-26/6 Nyb. + forts. kurs 
4. 29/6- 3/7 Nyb. + Ladies week 

6. 13/7-17/7 Nyb. + forts.kurs 
7. 20/7-24/7 Nyb. + forts. kurs 
8. 27/7-31/7 Nyb. + forts.kurs 
9. 3/8- 7/8 Nyb. + forts.kurs 

Eleverna bör medbringa fullt ombyte 
kläder, och vid regn nödiga regnklä
der. 

Kursavgiften är 495:- . Anmälnings
avgiften 145: - insändes samtidigt 

. med anmälan medan restavgiften be
talas vid kursstarten. 

Fjällbacka Seglarskola 
Box 28, 450 71 Fjällbacka 
Tel. 0525-31040,31560 
Postgiro: 872760-4 
Bankgiro: 195-9006 

VÄLKOMMEN 

JÄRNBODEN' FJÄLLBACKA 
Tel. 0525-31780 45071 Fjällbacka 

Järnvaror - Husgeråd 

Fiskeredskap - Verktyg 
Gasol - Dieselolja - Lysfotogen 

Fjäl/backa-Bladet 

SSN:s arrangemang 1981 
Kattegatt Snipe-Cup 
När Ni läser detta har SSN:s första ar
rangemang redan avverkats. För
hoppningsvis tävlade ett stort antal 
snipor den 9:e och 1 O:e maj, 

Högsom marregattan 
seglas i år söndagen den 12 juli, Sam
ling vid Badholmen resp . nya klubb
huset i Sälvik. Anmäler Dig gör Du 
senast 8 juli till 
Berit Strömberg 
Norr Edsten 
45071 Fjällbacka, tel. 0525-31701 
(observera att det är fel telefonnum
mer i kappseglingskalendern. ) 

Augustiregattan 
Augustiregattan avseglas traditions
enligt första lördagen i augusti, dvs. 1 
augusti . Anmälan till Berit senast 28 
juli, 0525-31701. 

Väderöarna runt 
Lite aven succe förra året. Vi fortsät
ter med start på samma sätt som då, 
dvs. succesiv start - första båt i mål 
vinner. Seglingen, den 8 augusti, är 
öppen för alla köl båtar. Anmälan till 
Berit före 3 augusti, 0525-31701. 

Hummer Race för Laser 
och SOS 
Vi har i samråd med golfarna senare
lagt Hummer Race till den 3 oktober . 
På kvä tten härlig fest. Anmälan till 
seglingarna senast den 29 sept. till 
Berit. Observera telefon i stan 031-
410403 . 

Klubbmästerskap och 
träni ngssegli ngar 
Under sommaren kommer vi att ha 
måndags- och torsdagsseglingar på 
samma sätt som förra året. I början av 
augusti lägger vi in KM:et. För vidare 
information håll ett öga på någon av 
SSN:s anslagstavlor (Fl K:s klubbhus 
eller SSN:s klubbhus). 

Seglingsbidrag 
SSN:s akuta ekonomiska kris i höstas 
alltså övervunnits och vi klarar att re
troaktivt betala ut begränsade bid rag 
till startavgifter för vissa medlemmar 
som varit ute i större sammanhang 
och sedan före den l:e september 
samma år skriftligen ansökt om bi
drag. Sammanlagt 1.000 kr får de sö-

kande dela på för förra året. Denna 
summa ligger ej fast från år till år utan 
står i proportion till den kassa vi har 
att disponera. 

Fester under säsongen 
Första festen som vanligt i samband 
med Augusiiregattan dvs. lördagen 
den 1 augusti. 
Vi vågar en fest i samband med Hum
mer-Race lördagen den 3 oktober 
också, Du vet säkert att platserna har 
en strykande åtgång. Så vill Du vara 
säker på en plats, ring Berit och Ste
fan under sommarlovet 0525-317 01, 
annars 031-410403. Det går inte att 
beställa direkt på Restaurangen. 

SSN:s optimist jollar 
är till för dem som vill pröva på seg
ling men ännu inte känner sig mogen 
för eller har pengar till en egen jolle. I 
sommar kommer vi att hyra ut dem 
för en vecka åt gången. 50:- kostar 
det för hela vecka n och det väl att 
jämföras med t ex att hyra skidutrust
ning under en fjällvecka. Du måste 
förbinda dig att ersätta det du ev. gör 
sönder. Men jollarna är robusta och 
grejorna håller om du använder dem 
på ett normalt sätt. Vi har fem jollar 
och vi räknar med att de kommer att 
vara fulltecknade större delen av 
sommaren. När du vill boka in dig för 
en vecka kontaktar du Karl-Erik Utt
gren tel. 31487 på Tallgatan, för när
mare besked. 

Styrelse för 1981 
SSN :s styrelse för 1981 ser ut enligt 
nedan: 
Ordf. Gunnar Seden, Karlagat. 36, 
416 61 Göteborg, tel. 031-194190, 
0525-1 21 50. 
V. ordf. Lasse Lundberg, Torget, 
45071 Fjällbacka, 0525-310 40 
Sekr. Astrid Granqvist, Syrenväg. 13, 
45071 Fjällbacka, 0525-312 30 
Kassör Berit Strömberg, Domaredan
sen 4, 431 39 Mölndal, 031-410403, 
0525-31701 
Segl.nämndens ordf. Stefan Ström
berg, se ovan 
Övr. ledamöter Arne Sandelin , Tall
gatan, 450 71 Fjällbacka, 0525-31523 
Urban Jansson, PI 7, 450 71 Fjäll
backa, 0525-310 57 

Arsmöte 
SSN:s årsmöte kommer att hållas fre
dagen den 31 juli kl. 19.00, 

0;// kundernas Ijänsl! 

BAGEIRI = CHAIRKUTEIRM = SPECERJ 
GLAS och PORSLIN m. ffi. 

Välkomna! EV A:s 
Tel. 0525/31014, 31252 
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Minneslista 
CAMPINGPLATS 

BADKONTOR 

BIBLIOTEK 

POSTEXPEDITIO N 

APOTEK 

FJÄLLB AC K A KYRKA 

LÄKARE 

FOTOATELjE 

MINIGOLF 

BANKER 

TANDVÅRD 

FRILUFTSBAD 

SIMSKOLA 

TENNISBANA 

BIOGR A F 

Sälvik. Gillis Sahlberg, tel. 0525-314 90 

Bad kontoret hålles öppet alla dagar utom lördag o. söndag 
kl. 17.00-19.30. Badkontoret: beläget i Konsums gamla 
fastighet med ingång på baksidan. Tel. 0525-310 60 

Nya lokaler vid Torget! Öppet måndag och onsdag 
kl. 15 .00-19.00 samt fredag kl. 17.00-19.00 

Öppen vardagar måndag-fredag kl. 9.00-11.30, 
14.30-17.00, lördag 9.30-13.00 

Vardagar kl. 9-13, 14-18. Lördag 9-12 

Gudstjänsttider - se sommarprogrammet 
Pastorsexpeditionen hålles öppen för folkbokförings
ärenden torsdag kl. 10-12. 
Pastorsadjunkt A. johansson är anträffbar utan tids
begränsning i personliga angelägenheter. 
Tel. 0525-310 34 

Läkarmottagningen i Fjällbacka öppen varje dag 
kl. 8.00-16.00 

Percy' s Foto Eftr. Tel. 0525-31690 

Öppen från den 7/6 - 17/8 kl. 11.00-23.00 

Kville Sparbank. Tel. växel 0525-318 00. Öppen vardagar 
utom lördagar 9.30-15.00. Torsdagar kvällsöppet 
kl. 16.30-17.30 
Götabanken. Tel. kamrer och utlån ing 0525-310 27, 
kassa och inlåning 314 27. Exp.tid vardagar utom lördagar 
kl. 9.30-15.00 

Tandläkare, Stiftelsehus E. Tel. 0525-31700 
Mottagning dagligen 

Sälvik och Mörhult 

Simskolan börjar den 22 juni och slutar den 17 juli. 
Simlärare vid Sälviksbadet: Christina Olausson, Göteborg 
och Yvonne Sand, Gävle 

Öppen hela dagen från kl. 07.00. Tel. 0525-31713 
Tennistävlingar 10/7 t.o.m. 18/7 
Anmälningstiden utgår den 30 juni 

Gröna Lid , film fyra kvällar i veckan 
Trubadurunderhållning varje kväl l 

Bygga nytt. .. 

bygga om ... 

bygga till ... 
John Granqvist 
Byggnadsfirma FJÄLLBACKA Tel 0525-312 30 
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Minneslista 
TANUMS KOMMUN: 

Telefon vx 0525-20460 
Telefonväxeln är öppen följande ti
der: måndag kl. 8.00-12.00, 13.00-
18.00, tisdag-torsdag kI.8.00-12.00 
13.00-16.00, fredag kl. 8.00-13.00 
Expedition: 
måndag kl. 9.00-12.00, 16.00-
18.00, tisdag-torsdag kl. 9.00-
12.00, fredag kl. 9.00-13.00 
Byggnadsnämndens ordf. måndag 
9.00-12.00,13.00-18.00 
Kanslichef Allan Hagberg 
Kommunstyrelsens ordf. Raymond 
Hansson 
Drätselkamrer Bertil joelsson 
Socialchef Leif Svegås 
Socialnämndens ordf. Anna Hansson 
Kommunalingenjör Bo Mossberg 
Va-skötare Fjä llbacka, Christer Im
ming 
Hälsovårdskonsulent Bengt Samze
lius, anknytn. 62 
Hälsovårdsnämndens ordf. Erik 
Hakeröd, anknytn . 61 
Fritidskontoret: 
Fritidsintendent Sten Larsson, an
knytn . 65 
Fritidsassistent Elsie johannesson, an
knytn.66 
Byggnadskontoret: 
Byggnadsingenjör Henry Berntsson, 
anknytn.54 
Byggnadsingenjör Ove Henriksson, 
anknytn.56 
Gatu- och Va-avdelningen: 
Ingenjör Bo Mossberg, anknytn. 50 
Samtliga här ovan träffas per tel. 
kl. 8.00-9.00 
Hamnkontor har nu öppnats i Fjäll
backa, lokal gamla Konsum vid Tor
get. Hamnkontorsexpeditionen är 
öppen måndag-fredag 
k!. 8.00-10.00. Tel. 0525-31169. 
Hamnkapten för hela kommunen är 
Roy Ohlson. 

s C H EW E N I U S' 
TRYCKERI AB 

MUNKEDAL 

0524/10077 
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Folkmängden i Tanums kommun 
1980 
Församling Födda Döda Infl. Utfl. Folkm. + eller-

Tanum 41 37 125 109 2.962 + 20 
Grebbestad 21 26 98 101 1.803 8 
Lur 6 18 37 34 840 9 
Kville 20 38 133 69 2.535 + 46 

Fjällbacka 8 20 35 24 864 2 
Svenneby 2 11 32 25 647 2 
Bottna 1 11 2 228 + 9 
Naverstad 11 13 61 45 1.291 + 13 
Mo 2 7 25 21 376 1 

111 171 557 430 11.456 + 88 
År 1979 94 174 619 433 11.489 + 106 

Föreningen för Fjällbacka 

Föreningen bildades 1956. I år fyller vi alltså 25 år. 
Mycket har hänt under denna tid. 
I tidningen Fjällbacka-Bladet har vi försökt spegla en 
del av livet i vår skärgårdsmiljö och ofta sett tillbaka 
på gamla tider och händelser. Sådant behöver man 
för att få perspektiv på nuet. 
Utvecklingen har gjort det angeläget att något för
ändra föreningens målsättning, där dock grunden 
finns kvar från tidigare. 

Föreningens syften: 

att främja näringslivet på orten och värna om Fjäll
backa som fritidsmiljö 

att tillvarata medlemmarnas intressen och främja 
deras tillvaro i Fjällbacka 

att arbeta för fortsatt bibehållande och vård av de 
traditioner och den kultur som utgör en oersätt
lig tillgång för orten 

att genom kontakt och påverkan hos kommunala 
organ och andra beslutsfattare söka stöd för 
föreningens strävan till insatser 

Du som är fast boende i Fjällbacka, Du som " bara" 
är fast sommarboende och Du som gärna vänder 
tillbaka hit med det rörliga friluftslivet: Du skall bl i 
medlem i FFF och därigenom stödja både Dig själv 
och föreningen. 
Arsavgiften är 50 kronor och då får du tidningen två 
gånger om året. 
Använd nedanstående talong! 

Till Föreningen för Fjällbacka 
45071 Fjällbacka 

Undertecknad önskar bli medlem i föreningen 

Namn: 

Adress: 

Postad ress: 

Fjällbacka-Bladet 

'XJjtkafLJ {}u/dJtjiifL.tUt 
7/6 Pingstdagen 9.15 Johan sson 

8/6 A nnand. Pingst 11.00 johansson 

14/6 Hel. Tref. dag 9.15 johansson 

20/6 Mids.dagen 11.00 HH N johansson 

21 /6 1. e. Tref. 9.15 johansson 

28/6 2. e. Tref. 11.00 Johansson 

5/7 3. e. Tref. 9.15 johansson 

12/7 Missionsdagen 11.00 HHN Johansson 

19/7 5. e. Tref. 9.15 Johansson 

26/7 6. e. Tref. 11.00 johansson 

2/8 Kr. Förkl. dag 11.00 HHN johansson 

9/8 8. e. Tref. 9.15 Franze 

16/8 9. e. Trei . 11.00 Franze 

23/8 10. e. Tref. 9.15 Franze 

30/8 11 . e. Tref. 11 .00 HH N Franze 

Fjällbacka: Konfirmation lördag 1/8 kl. 15, Johansson. 
Helgmålsbön lördag kl. 20: 27/6, 4/7, 11 /7, 18/7,25/7 johansson, 
8/8, 15/8 Franze. 
"Möte med jesus" - bibelförklaring torsdag kl. 20, 23/7 Franze. 
Aftonbön kl. 20 vardagar i veckan 20/7 - 24/7, johansson , Franze. 
Friluftsgud stjänst kl. 17 Dyngö 5/7, Kalvö 19/7, båda johansson. 

Legala notiser 
Födda: 

1980-12-19: johan Nils Rune 
Föräldrar: jan Bo Albert Leandersson 
o.h.h. Eva Margareta f Klarqv ist 

1981-01-18: josefina Therese 
Föräldrar: jonny Wallentin Spindel 
o.h.h. Monica Anette f Olsson 

1981-02-09: jon Per-Ola 
Föräldrar: Rolf Valdemar Gustavsson 
o. Ylva Agneta johansson 

1981-03-25: Anders Erik Martin 
Föräldrar: Stefan Tore Lennart Fune
vall o.h.h. Lisbet Anita f Karlsson 

Död?: 

1980-11-30: Eva Matiida Mellgård f 
Boström f 1912-12-24 
1980-12-17: Ejnar Valfrid Karlsson f 
1895-05-29 

1980-12-23: Karl Ivar Karlsson f 1900-
06-28 
1980-12-26: Axel Ture Zackrisson f 
1897-04-27 
1981-02-21: Anders Hugo Andreas
son f 1899-06-02 
1981-02-07: Axel Evert Eliasson f 
1917-10-25 
1981-04-02: Dagmar Linnea Karlsson 
f 1905-05-13 
1981-04-06: Karl Arne Roland Arvids
son f 1926-09-15 
1981-05-31: Valborg Konstatia Tore
wi f 1905-04-25 

Vigda: 

1981-03-27: Bengt Ingemar Kahlman 
o Runa Marie Andreasson 

Vi tar emot anmälningar för sommar
konfirmation i Fjällbacka sommaren 
1982. Ring prästen så berättar han 
mer. Tel. 0525-310 34. 

Schewenius, Munkedal 1981 


