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Algot Torewi fick
,Tanums kulturpris

"Algot Torewi, Fjällbacka, tilldelas Tanums kultur
pris 1982, dels för att med Nestorgårdens samlingar ha
införlivat Väderöbods fyr och dels för att som redaktör
för Fjällbackabladet på ett förnämligt sätt ha illustrerat
ortens historia."

Så motiverar Tanums kulturnämnd sitt beslut att till
dela Algot Torewi kommunens kulturpris. Priset delades
liksom tidigare mellan två pristagare. Ester Larsson,
Tanumshede, fick andra hälften av de 5000 kronorna
"för ett mångårigt och hängivet arbete inom hembygds
rörelsen. Ofta har hon ensam med ovanlig klarsyn käm
pat för angelägna mål", som det står i motiveringen.

Priset överlämnades på kommunfullmäktiges sam
manträde den 29 november. Till ceremonien, som inra
mades av ett musikprogram på luta och gitarr, var all
mänheten inbjuden.

I sitt tal till pristagarna sade kulturnämndens ordföran
de Rolf Wallgren bl a, att de båda pristagarna verkligen
gjorde skäl för benämningen kulturarbetare i ordets
egentliga betydelse.

- Man ska vara framstående för att ha råd att vara
blygsam, sade han om Algot Torewi, som inte kunde
förstå vad han gjort som var värt ett sådant pris.
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Vi hörs i sommarnumret inför en ny härlig Fjällbacka-som
mar!

Sekreteraren Gunnar Fredriksson har registrerat upp med
lemsmatrikeln och därvid funnit att vi har medlemmar över
nästan hela Sverige, från Ystad i söder till Umeå i norr. Och
sex finns bosatta i utlandet.

Så är det dags att snart sätta punkt för 1982. Ett år som fram
för allt givit oss en sommar av ovanligt mått. När vattnet
även ute i ytterskärgården gick upp till 22 grader, så var väl
alla sol- och badälskare nöjda.

REDAKTÖR
Magnus Lindström0525/l06 79

I extratidningen - 52 B - redovisade styrelsen några planer
inför 1983. Vi tiggde också pengar för aktiviteter. Trots ett
missöde i expeditionen - fel inbetalningskort gick ju ut - så
har bidrag hittat fram till kassören. Nära 2000 kronor var
läget i mitten av november. Det visar på god offervilja och vi
tror inte att den är uttömd. Alltså är vi framfusiga nog att
även med detta julnummer bilägga ett förtryckt inbetalnings
kort! Tack på förhand.

Arsmötet samlade inte så många, men entusiasmen fanns där
och visst skulle både förening och tidning fortsätta. Och på
den vägen är vi nu. Magnus Lindströms första tidning håller
ni i handen och vi tror att hans förstlingsverk bådar gott.
Lycka till i fortsättningen, Magnus!

Sommaren 82 var även den sommar då vi allvarligt funderade
över om det fanns en fortsättning för vår förening med 25
åriga anor. Det brukar ofta vara farligt med jubileum - i
dyningarna efter kan det komma bakslag och det kan vara
svårt att tända om för en ny period. Algot Torewi sa bestämt
ifrån redaktörsjobbet och ett sommarnummer såg dagens ljus
under litet primitiva former och blev därefter.

Vi
fortsätter

Vi har under senhösten även haft tillfälle att få närvara på
Samhällsföreningens årsmöte. Därvid fick vi uppleva en fin
redovisning över aktiviteter i olika frågor av betydelse för in
vånarna i Fjällbacka. Vi förstår att medlemmarna sluter .väl
upp bakom den unga och aktiva styrelsen med Klas Lundblad
och Lars Erik Granqvist i spetsen. Styrelsen fick också full
makt att samarbeta med vår förening i frågor av gemensam
betydelse. Och det tror vi kan bli mycket positivt.

Styrelsen

ARBETSUTSKOTT
Alf Edvardsson, Gunnar Fredriksson,
Arne Carlsson

Föreningen för Fjällbacka
450 71 Fjällbacka

Pg410318-0-Bg514-7228

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

värna om Fjällbacka som fritids
miljö

att tillvarata medlemmarnas intres
sen 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 be
slutsfattare söka stöd för förening
ens strävan till insatser.

FFF:s STYRELSE
ARBETSÅRET 1982-1983

ORDFÖRANDE
Alf Edvardsson Augustig. 6B, 415 15
Göteborg 031/465071
Sommaradress: Mörhult 281, 450 71
Fjällbacka 0525/313 12

VICE ORDFÖRANDE
Arne Carlsson Bruggev. 5,82800 Eds
byn 0271/210 84 (hem) /225 30 el.
/23000 (arb)
Sommaradress: Skolgatan 376,45071
Fjällbacka 0525/316 39

KASSAFÖRVALTARE
John I Johansson Solrosv. 6, 450 71
Fjällbacka 0525/312 50 (hem o arb)
Sommaradress: Mörhult, 450 71 Fjäll
backa 0525/31756

SEKRETERARE
Gunnar Fredriksson Virvelvindsg. 12 B
417 14 Göteborg 031/22 4205 (hem)
031/23501O(arb)
Sommaradress: Långesjö 2402,45071
Fjällbacka 0525/12398

ÖVRIG LEDAMOT
Anders Järund Leifs Väg 56, 237 00
Bjäred 046/29 43 15
Sommaradress: Mörhult 339, 450 71
Fjällbacka 0525/31916

SUPPLEANTER
Lars Sjölund Hillaredsg. 4, 502 30 Bo
rås 033/15 5240
Sommaradress: Edsten, Nedergården
45071 Fjällbacka 0525/319 40

Inger Rudberg Persikev. 81, 233 55
Lund 046/144535
Sommaradress: Torp, Sörgården 450 71
Fjällbacka 0525/353 77

Ebbe Gustavsson Hededalsv. 8, 455 00
Munkedal 0524/112 01 (hem) 121 19
(arb)
Sommaradress: Fjällbacka 0525/310 32
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tillönskas alla medlemmar, annonsörer, läsare och medarbetare
hemma och ute i världen. Ännu ett år lägges till historien och ett
n~tt trädero till.: Vår fö.~hoppningär att år 1983 skall vara ett lycko
bnngande ar for samhället och för Föreningen för Fjällbacka.

REDAKTIONEN

och

STYRELSEN

I pressläggningens allra sista minu
ter lyckades vi överrumpla Bladets
nye Redaktör för en snabbintervju.
Här får han svara för vad han gjort
egentligen hela tiden, sedan han fick
det här jobbet. Bladet från munnen
Redaktörn!

- Jag har inte gjort något, svarar han ge
nast med den· oskyldigt anklagades skuld
medvetna uppsyn, men fattar snart galoppen
och korrigerar raskt: - Det vill säga jag har
haft så enormt mycket att göra de senaste
månaderna så jag har inte hunnit med att
göra något annat, menar jag, än det här
Bladet. Alltså. .

Hur tycker Redaktörn då att det
har varit att vara Redaktör för Bladet?

- Jaa, det har varit väldigt expansivt, får
jag säga, på många sätt. Det skulle t ex vara
24 sidor men det blev väldigt lätt fyra sidor
till. Så blev det en 30-procentig ökning ba
ra i antalet annonser, och de är större också
de som är, än de som var.

Stilen har blivit större också i det
här numret, eller hur?

- Jo, det beror mest på att jag är lite när
synt själv. Annars försöker jag hålla stilen
så gott det går. Men expansivtja,jaghar själv
hunnit svälla en del under den här perioden
när jag suttit ner Redaktionsstolen. Men jag
har ganska lätt för att lägga ut, texten t ex.

- Det enda som inte har ökat i Bladet
det är väi kva1it~n, kan man sägå. Men då
måste man ha i åtanke att min företrädare
var jämt dubbelt så gammal när han lämna
de sin post, som jag är nu när jag hämtar
min. Om då Bladet bara är hälften så bra
så tycker jag inte att jag kan klaga i alla fall:

- Men expansivt som sagt; mer och mer
arbete har det blivit, och bara roligare och

Så vänder vi

ett nytt Blad

i historien...

roligare, nej stryk det sista, det var ljug.
Det var så roligt från böljan, så det kunde
inte bli roligare.

Skulle Redaktören vilja förmedla
något av sina egna tankar tillläsekret
sen?

- Jaa, här får jag kanske vara lite mer
återhållsam, jag tänker ju ganska mycket.
Men tack, det har jag tänkt väldigt många
gånger. Tack till de Fjällbacka-bor jag har
träffat först och främst. Märkligamänniskor !
De är ju precis som andra, fast mer liksom,
eller hur man ska säga.

- Och tack, tack, till annonsörerna som
stått ut med mitt tjat, tack till alla som
lämnat bidrag till produktionen, skriftliga,
fotografiska, muntliga, pekuniära m m, och
sist. men inte minst, tack till läsarna som
orkat ända hit (- det är bara 25 sidor kvar).

Det är ingen speciell person Redak
tören vill rikta något av alla sina tack
till?
.:- Jovisst, det största tacket, ett riktigt

JATTETACK, vill jag nog med största san
nolikhet, för att inte säga sanningsenlighet,

rikta till min företrädare på Redaktörssto
len, Mannen Som Var Bladet, Algot Torewi.
Det har varit ett ovärderligt stöd att känna
denne fme mans sympati, och att ha mar
ken beredd genom hans mångåriga och upp
skattade arbete med Bladet.

- Ett stort tack också till Ebbe Gustavs
son och hans kompetenta personal, som
LEENDE klarat trycket och lyckats få
Bladet fårdigt i tid. Men jag tyckte precis
en gång mot slutet här att Ebbe gick och
nynnade "Tryckare kan ingen vara" på
en känd melodi. Men han åkallade kanske
bara högre makter, jag är lite lomhörd
också. - Va?

Jo, jag sa att det låter ju väldigt bra
allt det här. Finns det egentligen nå
got som kan bli bättre?

- Nästa Blad blir bättre. På ena eller andra
viset. Antingen blir det inget Blad alls med
mig som Redaktör - och i så fall är ett så
dant bättre än detta, om det nu skulle be
finnas irreparabelt kass. Eller också för
bättrar jag det själv med t ex mera historia
åtminstone någon rolig. Det är en av Bladet~
sidor som jag inte lyckats tillfredsställa i
detta nummer.

- Om det skulle gå som det är tänkt kan
sommarnumret också ha en annan inrikt
ning, mera turistbetonad om uttrycket till
låts i dessa samarbetstider. Men vad som
saknas och skall läggas tiIl, och vad som
kan tas bort, därom får läsarna döma. Det
är för dem Bladet görs. Jag hoppas höra av
dem den närmaste framtiden.

Med dessa ord föreslår underteck
nad att Du, käre läsare, följer Redak
törens råd och dömer själv vad som
blev av Redaktörsbytet: Bladet vänd!

SIGMUND RÖLSTMAN
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MALARKLÄTTEN -
konstförening i Tanums kommun

(FOTO: INGRID WERNER)

Galleri Havsviken, Holmegärdet, pi 3419.45071 Fjällbacka. Tel. 0525/33594
EVA FORSBÄCK, MAJ-BRITT LIND

Medlemskap är öppet för alla och med
lemsavgiften sattes så lågt som till 45:
kronor per år. Familjemedlem kan för en
avgift av 5:- kronor anslutas samtidigt, men
har då inte samma rätt att delta i utlottning
en.

Den verkliga invigningen av konstföre
ningen ägde rum torsdagen den 23 septem
ber. Då samlades medlemmar och intressera
de på biblioteket i Tanumshede för att lyss
na på ett föredrag med diabilder av konst
nären Baengt Dimming. Med utgångspunkt
från den intrikata frågan: "Vad är konst?"
ledde han på ett charmerande och humo
ristiskt sätt sina förtjusta åhörare på en färd
genom sekler av bildkonst, varvid han uppe
höll sig vid speciellt betydelsefulla verk, för
att slutligen göra halt vid impressionisterna
och då främst vid Monet.

Föreningen bjöd på kaffe och hembakta
kakor vid den trivsamma och livfulla sam
varo som sedan följde.

Höstens sammankomst nummer två stod
minsann inte den första efter. Den ägde
rum torsdagen de 21 oktober på Gerles
borgsskolan. Då kunde föreningens med
lemmar glädja sig åt att få en inblick i en
konstnärs arbete och i ett konstverks till
blivelse.

I kollektivverkstadens stora hall berätta
de Arne Isaksson både pedagogiskt och
inspirerande om sitt stora arbete, trettiosex
bilder beställda för Fortifikationsverket i
Östersund. Bilder av björkstammar och
grönska i olika schatteringar, himmelsflikar,
både luftigt ljusa och förtätat dunkla, bil
der, färdiga och under arbete, fyllde den
stora salen. Oändlig möda och kvalificerad
teknik måste till, parad med konstnärlig
inspiration och säker känsla för färg och
ljus.

I kafeterian samlades sedan föreningens
medlemmar vid en kopp kaffe, varefter alla
inbjöds att besöka Arne Isaksson och hans
fru, konstnärinnan Margareta Blomberg, i
deras hem och atelje. Det hela blev en oför
glömlig kväll.

Arets sista sammankomst äger rum ons
dagen den 8 december i brandstationen i
Grebbestad. Då kommer de för året inköpta
konstverken att lottas ut. Eftersom ett av
föreningens uttalade syften är att stödja
bygdens egna konstnärer och konsthant
verkare, har tavlor, vävnader och keramik
inköpts av sådana som har sin verksamhet
i Tanums kommun.

Inför våren planeras nya trevliga och
intressanta aktiviteter. Medlemsantalet
växer stadigt. Passa på att bli medlem 1983!!

Föreningens namn diskuterades. Då ett
namn direkt knutet till något av kommu
nens samhällen ansågs mindre lämpligt,
enades man om ett originellt altemativ:
"Målarklätten", namnet på en ö i skärgården
här utanför.

Konstföreningen Målarklätten är en ideell
förening med uppgift att väcka, underhålla
och utbreda intresset för konst (och konst
hantverk). I detta syfte skall föreningen:

l. ordna utställningar av konst (och konst
hantverk)

2. ordna föreläsningar och diskussionsaft
nar samt befrämja studieverksamhet i konst
och därmed besläktade frågor

3. ordna utlottning av inköpta konstverk
4. ordna utställningsbesök, studieresor

och dylikt för medlemmarna och deras an
höriga.

Vi önskar alla
våra trevliga gäst!'lr
en God Jul
och ett Gott Nytt Ar!

Eva Forsbäck, Maj Britt Lind

Galleri Havsviken

Målarklätten är en klippig ö med markant profil, norr om Lyngö. Innebörden av namnet
är "den målade klätten", då sydsidan av skäret är vit av spillning efter "ålekråkor", dvs
storskarvar. (Ortsnamnen i Kville härad, 1945, s. 136.)

Den 29 juni samlades en skara konstintres
serade personer i biblioteket i Fjällbacka.
Föreningen bildades. Stadgar utformades.
En interimstyrelse utsågs, vilken fick fölJan
de sammansättning:
Vice ordf.: Inga-Ull Mattsson
Vice ordf.: Aina Karlsson
Sekreterare: June Haglund
Kassör: Marianne Lundahl
Övr. styr.medl.: Ingvor Bengtsson

Iris Olsson
Ingrid Werner

Programkomrnitte: Eva Forsbäck, Maj-Britt
Und, Margareta Ovelius.

Att en konstförening borde finnas i
en bygd, som har så rikt kulturarv
som Tanum, och där så många aktiva
konstnärer bor, detta har diskuterats
och stått helt klart i en rad av år.
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Kanton -servis för 8.000
hästsvansar för en femma

Den hand som sist hanterade skäran trött
nade kanske för hundra år sen, men där låg
den nu i min hand.

Tavlan med Kville kyrka och alla de
schartauanska prästerna i en ring var det
många som bjöd på, liksom en bild av prins
Carl med familj. Kunglighet och kyrka var
närvarande i varje hus med självaktning. En
trattgrammofon betecknade början till en
ny tid och betraktades som en dyrgrip,
värd 900 kr. Men de gamla andaktsböcker
na - Roos' betraktelser och bönbok, bibel
och psalmbok ville ingen ha, tills någon för
barmade sig över dem för en femma.

Ja, så speglar alla dessa föremål kanske
ett par århundraden i bygdens liv. Män
niskorna är borta men tingen finns och talar
sitt tysta språk för den som vill förstå. En
gammal kvinna säger när vi går hem från de
tomma husen:

- Va' nötter de' te' å samla och sträva,
en kan ändå inget ta' me' sej.

INGER RUDBERG

, . L~~)

Ibland blev auktionsutroparen osäker på vad redskapen kallades och fick hjälp av publi
ken. (Foto: ALGOT TOREWlj

FJALLBACKA
Tel. 0525/317 80

Vår lilla butik har ett brett sortiment.
En stor andel är praktiska nytta saker

som passar både för hemmet, trädgården,
fiske, arbetet, sport eller som julpresent.

••

JARNBODEN

ta tag i från gångna tider, ett skydd att ha
på väggen mot onda makter i vår oroliga tid,
kanske som ersättning för förlorad gudstro.

Några föremål var från fjärran länder: ett
snidat bord från Bombay, en persisk sjal.
Bakpå ett skåp kunde man fortfarande läsa
att det kommit dit med ångfartyget Göte
borg.

Men där fanns också sedan länge bort
glömda ting från gamla bondekulturen.
Man beundrade alla dessa handgjorda gamla
redskap, tillverkade med stor möda och
skicklighet. En plog till större delen av trä,
med spets av ji:irn, var kanske från 1700
talet.

Ibland blev utroparen osäker på vad
redskapen kallades eller skulle användas till
och fick hjälp av publiken:

- Här ä' e' skäkta eller ä' de' e' brödda?
(till lin) Här ä' e' glotång. (att ta glöd med)
Va' e' detta? - De' ä' e' sejde. (krok att ta
upp säden med till lagom kärvar) - Nä' de'
ä' e' skära, rättade någon.

Frun hade varit från stan, dock av gam
mal fjällbackasläkt, och hade fått mängder
av borgerliga stadsprylar som arvegods. Här
fanns två porträtt av Strindberg jämte hans
samlade skrifter, dock inte lästa tydligen,
Nordisk Familjebok, piano, noter. Med litet
fantasi kunde man höra de gamla sångerna
klinga vid festliga samkväm.

Där fanns porslin i mängder, däribland en
äkta Kanton-servis, som gick till 8000 kr.
Glaskaraffer och skålar i alla fasoner pråla
de i mängder. Där prunkade glödande äkta
mattor, utbredda på berget, plyschstolar ,
och tavlor i tjogtal upphängda på ladväggen.

Hattnålar av silver och en liten krok till
knäppkängor var några intressanta småsaker
som jag noterade. Vi kvinnor beundrade
och förstod att värdera de otaliga handar
betenas mängd och otroliga kvalitet: ett
nattlinne med hålsömmar och spetsar kan
bli till en festklänning. Travar av dukar och
ater dukar med engelsk broderi och deci
meterbreda virkade spetsar. Ett "pudevar"
med broderad text: Sof Godt.

Bonader är folk galna efter på alla auktio
ner. På något vis kanske de förnumstiga
tänkespråken betyder ett slags trygghet att

Auktionen på Lersten i somras vara
de i dagarna tre och diskuterades
länge efteråt. Jag kände den gamle
mannen från hans senare år, Karl-Ivar
Karlsson. Gården var på hans fars
och farfars tid och i hans ungdom en
välbärgad gård på gränsen mellan lan
det och fiskeläget. Min far som var
präst i Fjällbacka på tiotalet brukade
låna häst och vagn för tjänsteresor i
bygden.

Men sedan länge är allt levande borta:
hästar av nordsvensk ras, som fick silverme
daljer, kor, grisar och höns. Hästsvansarna
var allt som var kvar och såldes i låda för
fem kronor. Dombjällrorna som klingade
vid slädfärderna till kyrkan klingade ännu
när man lyfte dem och förmedlade en ton
av liv och fest från femtio år tillbaka. Men
den fina kappsläden, trillorna och vagnar
na såg ska;nfilade ut.

Den gamle bodde ensam unde'f många år
och vaktade över sina skatter. Det var två
hus efter en sammanslagning - fulla av allt
upptänkligt. I det längsta tog han sig en
cykeltur till samhället för att handla litet
mat och få en pratstund i affaren, där han
gärna satte sig till någon timma, för att få
tiden att gå. De avlägsna släktingarna fanns
i Amerika. Åkrarna tvångssåldes till tomter,
fastän han kämpade i alla instanser.

Stadsprylar



Iderikt Axioma ger flera jobb?

En del av folket på Axioma, fr v: Göran Smedberg, Reine Johansson, Peter Andersson,
Roland Ahrne, Anita Blomqvist, Siv Andersson, Arne Bäckström, Erik Lindström.

(Foto: MARIA RUDBERG)

Vad gör de egentligen i den gamla
konservfabriken nere vid ångbåtsbryg
gan nu för tiden? Det undrar många
som går förbi. Fjällbacka-Bladet titta
de in.

Axioma AB heter fabriken där man
tillverkar tält, planerar att utvidga
och tror på framtiden!

Av de anställda på Axioma i Fjällbacka
var det många som jobbade på konservfabri
ken tills den lades ner 1980. Arne Bäck
ström, 61 år nu och äldst på företaget, gjor
de det i tio år.

- Sen körde jag till Lysekil i ett år. Det
var hemskt, säger Arne. Han trivs på Axioma.
Det är skönt att slippa pendlandet, och job
bet är ganska omväxlande. Han har månads
lön och slipper ackordet som gällde på kon
serven.

Arne Bäckström är metallarbetare. Han
håller just på att slipa av kanterna på alumi
niumrören som ska svetsas ihop till tältstativ.
Duken, av flamskyddad väv, skärs till uppe
i Netabs före detta lokal där ~ex personer
arbetar.

Det är inga vanliga campingtält det hand
lar om. Nej, Fjällbacka är först i Sverige
med den patentskyddade uppfinningen av
Göran Smedberg, störste aktieägare i Axio
ma och ansvarig för produktionen.

- Iden fick jag medan jag slipade min åt
ta meters träsnipa. Ett fruktansvärt arbete,
berättar han. Och vad man då behöver är
en presenning som täcker båten. Till den
måste man först bygga en ställning. Sen ska
det till reglar och annat.

"Flexi-tältet" från Axioma nills upp på
mindre än en minut, utan några verktyg,
utan lösa delar. Stativ och duk är allt i ett.
Man behöver inte ens vara stark för att klara
det.

Göran Smedberg insåg snart att båtbyg
gen bara var ett av många sätt att använda
tälten på. De kan bli garage. De kan täcka
grävmaskiner eller gatuarbeten, allt som
behöver väderskydd.

De kan bli sjukvårdstält, snabbt uppfällda
där det behövs. Rädda Barnen har beställt

480 tält för katastrofhjälp i Algeriet. De
kan användas i jordbruket, för att skydda
skördar och maskiner, och de kan brukas
av militären, för att täcka vapen och radar.

- Både svenska och norska försvaret har
beställt, och amerikanska Pentagon har hört
av sig, berättar Göran Smedberg stolt.

Exporten tror han mycket på. Redan har
ett IS-tal länder köpt tält från Fjällbacka, i
Europa, USA, Canada och arabvärlden. l
Sverige är bl a Televerket, brandkåren, el·
verket och Vattenfall kunder.

Tältduken kommer i stora rullar. Delarna
skärs ut och svetsas ihop. De träs på stativen
och det hela viks ihop som dragspel till be
händiga paket. Största tältet, tio meter långt
och fem meter högt, väger 218 kilo.

Ett ännu större tält, som kan täcka en hel
helikopter, håller just på att tas fram, 18
meter långt.

Alla anställningar har gått genom arbets
förmedlingen. Av de 17 anställda har flera
gått utan jobb tidigare. De kommer från
Fjällbacka, Hamburgsund, Grebbestad och
Rabbalshede. Fem av dem är kvinnor, stä
derskan inräknad.

Verkmästare och chef för tillverkningen i
Fjällbacka är Reine Johansson, med erfaren
het av att ha startat LME i Uddevalla.

- Han är ryggraden i företaget, det vill
jag verkligen trycka på, säger Göran Smed
berg. Själv är han inte så ofta i Fjällbacka.
Axiomas kontor och försäljning ligger i
Kungälv.

- Det är lite synd. Jag hoppas kunna flyt
ta allt till Fjällbacka, säger Smedberg. Han
fick några miljoner av Utvecklingsfonden
för att lägga produktionen här.

Göran Smedberg har många planer. Han
är något av Uppfinnar-Jocke med massor av
andra (paten tskyddade) ideer på lager. Hop
fällbar skida, delbar ölburk, dubband för
sommardäck bland annat. Nya produkter
för Axioma?

- Det är möjligt, men vi måste lära oss gå
innan vi börjar springa! säger Smedberg för·
siktigt. Han är optimist inför framtiden.

- Jag ser ljust på den. Här finns möjlig
heter att utvidga. Exporten är bara i sin :in
da. Det är troligt att vi får anställa fler sena
re!

MARIA RUDBERG

FÄRG - TAPETER - KOSMETIKA - NECESSÄRER - PLANBÖCKER - PRESENTBOD

Tel. 0525-310 85

DU HITTAR MÄNGA TREVLIGA OCH NYTTIGA JULKLAPPAR HOS OSS

Välkommen in önskar KRISTINA, CHRISTER och LAILA
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VÄLSORTERAD MANUFAKTUR
MODE- OCH SYBEHORSAFFÄR

Tel. 0525/31371
FJÄLLBACKA............ :: .....

ANNA-MAJAS
Manufaktur

Centrumkiosken
- Om ett år får vi se om skörden håller vad den lovar, säger familjerna Hugosson och Pet
tersson. (Foto: BJÖRNHUGOSSONj

Musselodlare:

Tar emot film

för framkallning

Tobak - Ogaretter - Tidningar

Konfektyrer - Frukt - Läskedrycker

GB-glass - Souvenirer m.m.

oarmen
Skörde'n blir finfin

först nästa
Nu har musselodlandet kommit till

Fjällbacka. Ska man döma efter hur
den första satsningen ser ut att lyckas
så är det ett näringsfång som kommit
för att stanna. Fyra odlingar med en
beräknad kapacitet på vardera 100
ton drogs igång för ett år sedan av
Ake och Björn Hugosson från Fjäll
backa tillsammans med Gunnar och
Håkan Pettersson från Gerlesborg.
Hittills har odlingarna lyckats över
förväntan, men det slutliga resultatet
låter vänta på sig till nästa år då muSs
lorna skördas. Två år får de ha på sig
för att bli riktigt fullmatade.

Före årsskiftet har paren Hugosson-Pet
tersson fått de sista beskeden från myndig
heterna på sin ansökan om ytterligare od-

lingar i vattnen kring Fjällbacka. Det är en
ansenlig byråkrati som skall plöjas igenom
innan alla tillstånd är klara och själva arbe
tet kan börja.

- Men nästan lika lång tid tar det att leta
fram lämpliga vatten för odlingar, säger Åke
och Gunnar. - Det måste t ex vara ett djup
på ungefar tolv meter. Badvikar är ju helt
uteslutna bara genom det. Så får vi ta hän
syn till båtlivet också, men det är lika
mycket i eget intresse. Vi vill naturligtvis
inte ha någon som seglar in ibland tunnor
na.

- Det är ju många som är rädda för att
musselodlingarna kommer att störa bad
och båtlivet, men vi är lika mana som andra
om att inte förstöra något av det. Och vi
har inte fått några klagomål på de odlingar
vi har innanför Brattö, poängterar Karin

. gift med Åke. forts. sid 26

Eva och Bengt Richardsson
Telefon 0525-313 27

STORA
HOTELLET

0525-31003

Wide/ius Marin Service
0525/31033 FjiillbBckB

Öppet för beställningar
och konferenser

Sommartid öppet varje dag

Försäljning och service av:
EVINRUDE, MARINER, VOLVOPENTAI~-och UTOMBORDARE

Reservdelar till ALBIN MOTOR, YANMAR DIESEL, CRESENT, JOHNSON m.fl.

VINTERSERVICE • FÖRVARING
DYKARBETE,DYKLUFT300BAR

CRESENT OCH REXCYKLAR OCH TILLBEHÖR

Två matsalar med fullständiga
rättigheter

Uteservering. Cocktailbar· Dans
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Tel 0525-20530

Omdöme - Ansvar - Hänsyn

Välkomna!

Alla greps av stämningen och den matta
eftermiddagssolen glittrade i havet. Det tog
inte många minuter förrän jazzorkestern var
i full gång på akterdäck. Det var förmodligen
första gången en segelskuta slörade in förbi
"Målarklätten" till tonerna av Aint't Misbe
havi'n".

Vi tog inte ner seglen förrän vi kommit in
på Fjällbacka-fjorden. Då var klockan sex
på kvällen.

Lördag kväll gick även den i Calypsons
tecken. Ett fullsatt "Badis", svettigt, där
spel och dansglädjen stod högt i tak. Tänk
er "Flickorna i Småland" i calypsotakt.

Det var ett något avslaget gäng som segla
de söderut på söndag. Som tur var så var
dagsetappen inte så lång. Till Smögen kom
mer man ju på några timmar. Avslutnings
vis säger Pax:

- Vi kommer att bygga vidare på den här
iden och göra en liknande satsning nästa år.
Nu har vi känt oss för och vet vad vi har att
röra oss med. Vi skulle gärna se att ännu fler
båtar seglar med oss nästa sommar, med
glada människor som gillar lite skoj och
upptäg. Om någon har ideer eller vill deltaga
på något sätt så är det bara att höra av sig
till mig.

Yacht-Carneval var en av sommarens abso
lut trevligaste händelser, vi behöver mer så
dant för att stå ut i dessa kärva tider, något
att se tillbaka på när decembermörkret
sveper in oss i sin obarmhärtiga slöja, tycker

Svettigt Badis

ril!. Vi började genast fiska. Stockholms
grabbarna Tom Hård och Janne Lingö drog
varsin makrill under stort jubel.

Eftermiddagen ägnades åt lekar, vindsur
fing och kappsegling med radiostyrda mo
dellbåtar (Pax nya giv).

Hemresan blev ett minne för livet. Vi satte
segel strax innanför "Plogjärnet" och slöra
de in över Väderöfjorden med 6-7 knops
fart. Uppleva draget i två storsegel, två topp
segel och fyra försegel. Man kände sig för
flyttad 100 år bakåt i tiden. Inget störande
motorbuller, inga dieselångor , bara bruset
från havet och knakandet i riggen.

bringar större delen av somrarna där, dels
på att "Club Academica" som jag driver i
Göteborg har ett så fint samarbete med
pojkarna på Badrestaurangen. På "Badis"
har vi för övrigt haft nöjet att spela ett par
kvällar i veckan sedan ett par år.

Hur gick det till nu då? Jo, på eftermid
dagen fredagen den 9 juli anlöpte m/s Hamlet
(så var skeppets namn) Fjällbacka hamn
och förtöjde nedanför "Badis" vid dans
bryggan. Senare på kvällen drog karnevals
orkestern, bestående av Klasse Möllberg,
Tom Hård, Pax m fl, igång ett sagolikt gung
ande ös i calypsotakt som varade till andra
sidan midnatt. Publiken var i högform och
spelade på specialgjorda maraccas som de
lades ut vid dansgolvet.

Ä ven om det blev sent på fredag kväll så
fick alla upp och hoppa tidigt på lördag
morgon för då avgick "Hamlet" till Väder
öarna. Pär-Olof Berg och undertecknad följ
de med som lotsar eftersom "Hamlets" or
dinarie besättning inte kände Fjällbacka
farvattnen så väl.

Vi gick för motor ut till Storö där viham
nade mitt i ett sillstim som jagades av mak-

Vägen till körkortet går genom

Den 9-10 juli i år upplevde Fjäll
backa något så ovanligt som en tvätt
äkta västindisk karneval. Mannen
bakom denna i Sverige något ovanliga
företeelse är Per-Axel (PAX) Andren,
sonson till gamle Fjällbacka-skeppa
ren Per Andren.

- Iden till en karneval på västkusten har
funnits hos mig ända sedan 1974 när jag till
sammans med Klasse Möllberg och Tompa
Hård deltog i den årliga karnevalen på Gre
nada i Västindien. Berättar Pax.

Det skulle alltså dröja ända till 1982 in
nan karnevalen blevverklighet.trundtanken
är att ett moderfartyg, en segelskuta, seglar
i spetsen för ett antal segelbåtar och övriga
båtar som vill följa med, i en eskadersegling
mellan olika platser på västkusten där man
gör strandhugg och skojar till det. Pax fort
sätter:

- I år startade vi i Stenungsund, via Mar
strand och Lysekil till fmal i Fjällbacka och
på tillbakavägen besökte vi Smögen. Att vi
lade finalen i Fjällbacka berodde dels på att
jag själv har mina rötter i Fjällbacka och till-

Fjällbacka Trafikskola
Elof Oavidsson

MC - BIL - TAXI - BUSS - LASTBIL
INTENSIVUTB ILON ING

BJÖRN JOHNSSON
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Äggkoppen - 5 år!
Vilken jubileumsfest det blev när

Aggkoppen en solig söndag ijuli fyllde
fem år. 13 ekipage kom till start och
den stora publiken fick se en otroligt
spännande och incidentfylld tävling.
Ännu en gång blev starten så hetsig
och kalabalikartad som bara en Ägg
kopp kan bli, med ett par brutna åror
och ett flertal jack i relingarna som
facit.

Starten togs av fjolårssegrarna Bengt
Ekström och Björn Hugosson, Väderöarnas
IF medan deras värsta konkurrent om segern
i träbåtsklassen (och sedermera segrare i
Dannholmen runt för ekor) Anders Bräck
och Lennart Juliusson, kom in i den värsta
röran.

Det försprång som Ekström/Hugosson
fick tack vare den fina starten blev sedan
för stort att ta in. Det hjälpte sedan inte
ens att Lennart Juliusson tog i så han nästan
vomerade, saken var klar, Ekström/Hugos
son vann för andra året i rad och var också
första båt över mållinjen.

Andra båt i mål var segrarna i plastbåts
klassen Hans Schub och Mats DaWberg,
Mats som enligt ryktena åkt ända från
Stockholm bara för att vara med i Äggköp
pen. Vi ger honom en ros för det. En ros
tycker jag att vi också ger till jumbon i trä
klassen startnummer n 2, Kerstin Zwetsloot
och Berith Karlsson, Blomsteraffärens IF
som tidigare ytterst sällan hade rott och
framförallt aldrig tillsammans. Dom belyste
verkligen att alla kan och bör ställa upp i
ÄggkOppen, tack för det.

Tredje båt i mål och tvåa i träklassen var
Anders Bräck och Lennart Juliusson, Väder
öarnas IF. Fjärde båt i mål, trea i träklassen
var Arne Lindström och Hasse Hansson,
Långö RK.

Ettan, tvåan och femman (Allan Nord
blom och Jonas Klasgren Väderöarnas IF) i
träklassen ingick för övrigt i en stor satsning
som Kranelve hade gjort med bl a ett två
månader långt träningsläger på Barbados i
vintras. De måste vara nöjda med fram
gången.

Träbåtsklassen växer sig starkare för varje

år, hela tio av tretton båtar var av trä. En
fiskare kommenterade detta förresten efter
tävlingen med "finns det verkligen så många
träekor kvar". Javisst och jag är övertygad
om att det finns några fler att ta fram till
nästa år. Som pricken över i tilldelades alla
deltagare det helt unika jubileumsdiplomet
som arrangörerna tagit fram.

Nu tycker jag att det är nog ordat om i år
och istället dax att se fram mot nästa Ägg
kopp som kommer att bli någon söndag till
sommaren och som efter den fina PR årets
tävling gav säkert kommer att dra ännu mera
deltagare och publik. Vi ses till sommaren,
här följer resultaten:

TRÄBATSKLASSEN: l. Bengt Ekström/
Björn Hugosson, Väderöarnas IF 2. Anders
Bräck/Lennart Juliusson, Väderöarnas IF
3. Arne Lindström/Hasse Hansson, Långö
RK 4. Magnus & Claes Järund 5. Allan Nord
blom/Jonas Klasgren, Väderöarnas IF 6. Da
niel Ekborg/Johan Kristensson, Gubis RS
7. Björn Jonsson/Asa Hammarström, Häst
vam-Korsös Atletklubb 8.Catarina Thyren/
Andreas Berg 9. Ylva ThyrenjAnnika Utt
gren 10. Kerstin Zwetsloot/Berith Karlsson,
Blomsteraffärens IF.

PLASTBATSKLASSEN: J. Hans Schub/
Mats DaWberg, Råröd RK 2. Sture & Stig
Arne Fredlund 3. Eva-Lotta Eriksson/Jacob
Lindqvist

TEXT: ANDERS JOHANSSON NPR
FOTO: "SLANGEN" NPR .

AB BROR JANSSON

BATVARV
Segrarna Bengt Ekström och Björn Hugosson med KAN.·s vandringspris.

FJÄLLBACKA TEL. 0525/310 57

SELBERGS JURIDISKA BYRA HB
Jur. kand. ELISABET SELBERG, pol. mag. I NGVAR JANSSON, ekonom

Kontor: Solgårdens Vandrarhem, Hjälpesten 0525/300 02

RING OCH BESTÄLL TID FÖR SAMMANTRÄFFANDE
Vi kan hjälpa Er med Era ekonomis
ka och juridiska problem, exempelvis:

Arvskiften, Avtal, Betalningsföreläggande,
Besvär med olika myndighetsbeslut, Bo
delning, Bouppteckningar, Generationsskif-

ten, Gåvobrev, Inskrivningsärenden, Lag
sökningar, Mäklaruppdrag, Skatte- och
taxeringsärenden, Testamenten, Tvistemål
(stämningar och svaromål), Tvister med
försäkri ngsbolag, Äktenskapsförord. Ä kten
skapsskillnader .

VINTERUPPLÄGGNING
och

REPARATIONER

TI LLHANDAHALLER
MATERIAL

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP FÖRMEDLAS
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I förra Fjällbackabladet skrev jag om
Sackeus, tullmannen från Jeriko. Han levde
gott, var rik, men var ändå inte lycklig. Men
så en dag träffade han Jesus från Nasaret
och hela hans liv blev förvandlat. Innan ha
de Sackeus tänkt mest på sig själv, men när
Jesus blev hans bäste vän upptäckte han hur
roligt det var att också tänka på andra.

Mötet med Jesus har förändrat många
människors liv genom århundraden. Vad är
det som är så intressant med Honom? När
Jesus gick på jorden hände det en massa
märkliga saker. För det första talade han
om Gud som ingen annan hade gjort tidiga
re. Han talade med makt och myndighet.
Folk i allmänhet blev mycket nyfikna me-

de kom fram visste de inte hur de skulle
komma intill.

Då var det en som kom på att man kunde
gå upp på det platta taket, göra ett hål och
fira ner den sjuke genom taket. Bjälkarna
bröts upp, leran och gruset yrde i rummet,
men huvudsaken var att den lame kom till
Jesus. Så kom en överraskning från Jesus:
"Dina synder förlåtas dig", sa han till den
lame. Ja, men det var ju inte detta han ville
i första hand. Han ville bli frisk.

Jesus vill hela hela människan och då bör
jar han med att förlåta synder. Synd är
nämligen det som skiljer oss från honom.
Oförlåten synd hindrar oss från gemenskap
med Gud och därmed glädje och trygghet i

TÄNK OM VI INTE TAR JESUS PA
ALLVAR, DÄRFÖR ATT VI INTE RIK
TIGT FATT KLART FÖR OSS VE.
JESUS ÄR!

Det fmns invändningar mot Jesus idag
också: Vad kan han som levde för så länge
sen göra för mig? Hur kan man veta att de
är sant som bibeln säger? Frågan är: Vill
du ta reda på vem Jesus är, vill du lära kän
na honom? Jesus tvingar sig inte på någon.
men han vill visa hur mycket han älskar dig
och kallar dig till att bli en av hans lärjungar_

Du kan också möta Jesus personligen.
Den lame mötte Jesus. Jesus hade något
viktigt att säga. Det hände saker. Det var
dramatik och spänning. Människor blev-för-

" Sådant har vi aldrig sett förr"
dan de flesta av de lärde i landet blev mycket
skeptiska och avundsjuka. Vidare botade
Jesus sjukdomar av alla möjliga slag. Över
allt där han gick fram hände märkliga saker.
Folk i allmänhet hade en stor förväntan på
Jesus. - Sådant har vi aldrig sett förut!

Vid ett tillfälle var Jesus i en stad som
heter Kapernaum. Mycket folk var samlat.
Det var alldeles fullt både i och utanför
huset. Ingen kunde komma nära. Så var
där en lam man. Han ville också träffa Jesus,
men eftersom han inte kunde gå måste han
ha hjälp av sina kamrater för att komma till
Jesus. Sagt och gjort, de tog honom på en
bår och drog iväg med den lame. Men när

livet. Detta vet Jesus, därför erbjuder han
först syndernas förlåtelse. Sen botar han
den lame som ett tecken på att han' har
makt att förlåta synder.

Stort jubel utbröt i Kapernaum. - Jesus
är undebar som kan bota sjuka. Sådant har
vi aldrig sett! Det var inte bara jubel och
förvåning. Där fanns också invändningar
bland dem, som var samlade i huset. De
skriftlärde, dvs de som var kunniga i Gamla
Testamentet, anklagade Jesus för hädelse.
Av samma orsak blev Jesus senare dömd till
döden. De visste mycket väl, att bara Gud
kan förlåta synder. Men vad de inte visste
var att Jesus var Guds Son.

nyade och prisade Gud för vad han gör.
Samma sak händer i våra gudstjänster idag.
När vi tagit emot syndernas förlåtelse sjung
er vi lovsånger och tackar Gud för att han
är kärleksfull emot oss.

Gudstjänsten i kyrkan är din mötesplats
med Jesus. Har du upptäckt det? Kanske
inte, men när du var i kyrkan sist, var det
då för att träffa Jesus?

Jesus sa till dem som han kallade som
lärjungar: Följ mig! Så säger han till dig
personligen idag: Följ mig!

ANDERS O JOHANSSO'
Präst i Fjällbacka

Har någon hört talas om ...
hon? (Hon skriver att hon kunde hop
pa direkt från fönstret ut i vattnet.)
Hon åt tydligen på Stora Hotellet.

Var bodde Hjalmar Angered? Har
någon sett eller hört om någon av hans
tavlor?

Jag är tacksam för alla upplysningar
per brev eller telefon.

Inger Rudberg
Persikevägen 81
223 55 Lund tel. 046/14 45 35

Vigda
1982-06-26 Stig Erland Torstensson och
Annelie Margareta KaWman.

1982-08-06 Leif Stig Ingemar Norin och
Inga Kristina Johansson.

1982-08-14 Karl-Allan Nordblom och
Birgitta Veronica Skog

1982-08-21 John Henrik Jensen och
Kerstin Bräck.

död 1982-09-27

död 1982-10-12

Jens Arne Hilmersson
född 1923-03-27

Erik Valdemar Foss
född 1896-02-27

Hon väckte uppståndelse genom sina
berättelser från samhället, speciellt den
som handlade om prosten Holmqvist.
Hon träffade här konstnären Hjalmar
Angered, som hon gifte sig med i USA.

Har någon av er genom äldre anhöriga
hört talas om henne? I vilket hus bodde

Hi/ma Strandberg, en ung fröken
från Stockholm, som var telegra
fist i Fjällbacka åren 1883-88?

Ester Evelina Järund f. Borg
född 1917-11-27 död 1982-06-13

Karl Arvid Bertil Arvidsson
född 1909-11-15 död 1982-06-14

Elsa Ingeborg Alexandersson
född 1899-01-07 död 1982-06-23

Yngve Herbert Järund
född 1900-03-08 död 1982-07-01

Göta Stubelius
född 1898-07-03 död 1982-07-06

Sigurd Holmfrid Nilsson
född 1909-04-22 död 1982-09-15

Johan Oskar Sterner
född 1903-07-24 död 1982-09-27

Legala notiser
Födda
1982-05-20 Sara Therese Elinor. Dotter
till Leif Olof Dahl o.h.h. Rut Majken Elinor
f. Pålsson.

1982-06-08 Karl Fredrik. Son till Alf
Sverre Roland Jonasson o.h.h. Maj Louise
f. Mossby.

1982-07-08 Ida Christel Marie. Dotter till
Bengt Ingemar KaWman o.h.h. Runa Marie
f. Andreasson.

1982-07-08 Carl Andreas. Son till Max
Gustav Vilhelm Hedström o.h.h. Eva hene
f. Spindel.

1982-08-21 Gossebarn. Son till Gösta
Ingemar Järund o.h.h. Monica Elisabet f.A
Olsson.

1982-08-30 Frida Johanna. Dotter till
Jan Sture Karlsson o Kerstin Gunilla Thon!n.

1982-09-16 Gossebarn. Son till Ylva
Agneta Johansson.

1982-10-16 Gossebarn. Son till Hans
Orvar Gustav Sämberg o.h.h. Ulla Birgitta
f. Hedlund.

Döda

Minnie Elisabet Pedersen f. Kläth
född 1915-07-12 död 1982-05-22
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Nya brandstationen klar

GLAS och PORSLIN m.m.

Tel. 0525/31014,31252

bj/l kl-wdemas Ijånsl!

Tanums brandkår en oljesaneringsstation i
Hamburgsund. Den är avsedd för akutin
satser vid oljeutsläpp och har inte kapacitet
för en totalsanering i händelse av katastrof.
Det är heller inte kommunens ansvar att
hålla med en sådan kapacitet.

- Det som mest saknas nu är en ambulans,
tycker brandchefen. - Den som finns, är
stationerad i Strömstad och har alltså en
avsevärd körsträcka ner till Tanums kom
mun. Troligtvis kommer dock landstinget
att satsa på en ambulans till Tanum.

Kanske Nils Olsson själv kan hjälpa till
med det, såsom nybliven ledamot av lands
tingsfullmäktige?

MAGNUS LINDSTRÖM

Målarna drar de sista penseldragen på nya brandstationen. Näs ta årär det femtio år sedan
dess föregångare togs i brok. (Foto: ALGOT TOREWlj

nom Tanums kommun går E6 med en
ständig ström av giftlastade transporter,
eller "farligt gods" som termen lyder.

Brandkåren måste vara beredd på att en
olycka kan hända. I varje förstabil på sta
tionerna ligger en - "giftbibel", med upp
lysningar kring alla sorters tänkbara gifter,
deras hantering och oskadliggörande. Det
är bara att hoppas att de två fullmatade A4
pärmarna räcker till. Transporterna skall
vara skyltade med vilken sorts gift som döl
jer sig i lasten. Vid en undersökning som
gjordes i Munkedals kommun visade det sig
att chaufförerna själva totalt saknade kuns
kap om lastens farlighet.

När det gäller oljebekämpningen har

EVA:sVälkomna!

För 425.000 kronor har Fjällbacka
fått en ny brandstation. Under decem
ber flyttar brandkåren in och har änt
ligen fått tillräckliga utrymmen för
både personal och utrustning. Det
har varit lite si och så med den saken
hittills.

- Det har varit dåligt, särskilt det sista,
säger brandchefen i Tanum, Nils Olsson.
- Vi fick en ny bil i fjol och för att komma
in i bilen måste en man klämma sig in och
köra ut den. Likadant var det för att kom
ma åt materielen i skåpen bakom bilen. Det
var tvunget att köra ut bilen först.

Nu finns det alltså gott om plats både för
bil, materiel och manskap i den nya statio
nen. Där finns också omklädningsrum och
toalett - bekvämligheter som Fjällbackas
brandmän fått klara sig utan tidigare. Den
nya brandstationen har till och med en sam
lingslokal för brandmännen.

Fjällbackastationen är den sista i raden av
nybyggen för brandkåren i Tanums kom
mun. Redan före kommunsammanslagning
en byggdes ny station i Hamburgsund. Sedan
följde en investering på 3,5 miljoner kronor
i den nya stationen i Tanumshede där också
polisen är inrymd. En större gemensam
verkstad för hela Tanums brandkår finns i
samma byggnad.

I Grebbestad gick nybygget på 2,7 miljo
ner kronor, men då blev det stora samlings
lokaler och plats för kustbevakningen ock
så. Med Fjällbackastationen är det punkt
för nybyggena och investeringarna i for
donsparken.

- Vi har fin materiel i Fjällbacka också
nu, säger Nils Olsson. - Den nya släckbilen
har full utrustning, tre kubikmeter vatten,
dubbelhytt, stege och skumutrustning.
Dessutom har vi en pick-up och en släp
spruta.

- När Statens Brandnämnd synade Tanum
för ett par år sedan fick vi betyget bäst i
länet vad gäller materielen, berättar brand
chefen stolt.

Det är inte bara bränder en brandkår ska
bekämpa. Den ska också kunna begränsa
verkningarna av gift- och oljeutsläpp. Ge-

BAGERI
CHARKUTERI

SPECERI
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- Man skulle ha rättighet att beslag
ta deras båtar också, säger fiskeritill
syningsmannen Torbjörn Wimmer i
Långesjö om tjuvfiskarna i skärgår
den. - Att bara beslagta redskapen
för dem och låta dem få lite dagsböter
är inte nog kännbart som det verkar.
Den som har gott om pengar kommer
snart tillbaka igen med nya redskap.

Torbjörn Wimmer har sett till våra fiske
vatten i tre år nu, och hunnit få en god bild
av de här problemen när det gäller fisket.
Bara på de här åren har han hunnit beslagta
ganska många nät och fått se många av dess
ägare en andra gång i samma ärende.

- Tjuvfisket har ju blivit ett allt större
problem sedan sextiotalet, då nylonnäten
kom, säger Torbjörn. - Tidigare var det
inte många som fritidsfiskade. Att hålla
bomullsgam i trim är både arbetssamt och
kostsamt. Ett öringsgarn kunde kanske inte
hålla mer än en säsong, så fick man knyta
sig ett nytt på vintern till nästa sommar.

- Men nu när var och varannan människa

Härifrån den egna bryggan i Långesjö utgår Torbjörn Wimmer på sina inspektionsturer
i skärgården.

Ingen går säker för Torbjörn
fritidsfiskar och har nylonnät är det en helt
annan sak, menar han. - Ett sådant nät kan
man ju sätta och låta vara i hur länge som
helst utan risk för att det går röta i det.
Detta tillsammans med att det bara blir
mer och mer folk i skärgården på somma
ren, utgör allvarliga hot mot hummer- och
öringsbestånden.

- Det händer ständigt att jag hittar garn
på de grunda bergbottnarna här omkring,
berättar Torbjörn.

Men det är inte bara tjuvfiskarna som
hotar öringen t ex. De försurade vattendra
gen är en annan mycket viktig faktor som
bidragit till minskningen av beståndet.
Öringen går upp och leker i de små vatten
drag som mynnar ut längs kusten. Närmast
Fjällbacka är det Rödhammarfjorden,
Joredsfjorden och en del av Sannäsfjorden
som öringen är fredad i. Inget av de vatten
drag som mynnar där har kunnat undgå
försurningsprocesserna .

Övervakning behövs

Torbjörn tvekade aldrig när han blev till
frågad om han kunde ta jobbet som tillsy
ningsman, när Sigvard Ekström, hans före
gångare, skulle pensioneras.

- Är fisket en del avens försörjning så
inser man att en övervakning behövs för att
vi också i fortsättningen ska kunna ta upp
någon fisk ur havet, resonerar han.

Men Torbjörn menar att det knappast
räcker med den deltidstjänst som han
själv nu har:

- Det skulle behövas en heltid i synner
het på sommaren, om det ska kunna bli ef
fektivt. Folk vet att bevakningen är klen
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och det försöker de utnyttja. Vi har ju vis
serligen polisbåten och kustbevakningen
också, men de har andra uppgifter att sköta
i första hand. Polisbåten är ju dessutom en
sam på kusten här, ända upp till norska
gränsen.

På sommaren blir det också en massa an
nat arbete för en tillsyningsman:

- Folk får inte ha sina redskap ifred. Det
blir ju sådana mängder med båtar överallt i
skärgården på sommaren. De lägger sig över
allt, så det sitter draggar i ålryssjor och lite
varstans. Det börjar bli för trångt. Och mer
turister är det ju många som vill ha här.
Man kan undra vart de ska göra av folket,
säger Torbjörn.

- Det förekommer ju att folk drar andras
redskap också, och sådana saker är svåra att
kolla på sommaren med så mycket okänt
folk ute på fiskevattnen.

- Men mycket av mitt jobb bygger på att
jag får en hel del information från folk i
trakten. PR-radion är effektiv i de här sam
manhangen.

Några problem med folk som han ertap
pat, har Torbjörn aldrig haft. Polisbrickan
sitter dock lätt åtkomlig i den händelse nå
gon skulle trilskas. Det värsta Torbjörn rå
kat ut för i den vägen var en utskällning av
det hetare slaget. Den fick han när han tog
näten för en som satt dem på fredat område
första dagen på sin semester. Så var den
semestern förstörd, det fick Torbjörn veta.

- Han blev lite lömsk, är Torbjörns trygga
kommentar.

Ingen går säker för Torbjörn. Han kan
dyka upp när, var och hur som helst. Och
det vill mycket till för att han ska backa.
Det vet ordningsmakten åtminstone.

Torbjörn var ute på Rödhammarfjorden
mitt i svarta natten vid ett tillfälle, för att
kolla om det stod några nät inne på det
grunda. Han släppte draggen, släckte lanter
norna och lät bara toppen brinna. Så tog
han ekan och rodde med sin specialkonst
ruerade "garnupptäckare" över vattnet.

Då såg han att det lyste inne på land och
att någon rörde sig därinne. Det hade varit
ganska mycket sommarstugeinbrott då ett
tag, så Torbjörn gick oförväget iland för att
kolla. Han hittade mycket riktigt ett par
man som var intresserade av sommarstugor
na.

Ett par poliser.
De hade följt Torbjörns skumma före

havande ute på vattnet och var ganska säk
ra på att kunna ta en brottsling på bar gär
ning. Det blev ingen storfångst för någon av
dem vid det tillfället.

"Nästan ärliga"

Torbjörn tycker det är bra att det skrivs
om fiskeritillsynen. Det kan hjälpa till, tror
han: - Det finns i princip två sorter som
ägnar sig åt olagligt fiske. Det är de "nästan
ärliga!' som bara mår bra av att bli påminda
om att det finns en bevakning. Och så finns
det de som struntar i allt.

- De senare skulle få vad de behöver om
det blev en skärpning av lagen så att också
båten togs i beslag. Det skulle bli lätt att
hitta dem. Det är inga ärliga fiskare som
drar gam med dinge.

MAGNUS LINDSTRÖM



Rolf Gustavsson
- världsmästaren från Fjällbacka

Rolf Gustavsson är stenhuggarpoj
ken från Fjällbacka som vigde sitt liv
och sin framtid åt friidrotten. Liksom
så många andra stenhuggarpojkar
fick även Rolf Gustavsson på 30-talet
lämna hembygden och söka sin bärg
ning ute i landet. Idrotten var något
som fängslade hans sinne och inom
vilken rörelse han kom att bli aktiv.

När han var 17 år gammal fick han kon
takt med en folkhögskola i Kristinehamn.
Där blev han skolmästare i diskus och fick
sitt första idrottsliga pris, en "termos",
som han blev mycket stolt över, betygar
han och berättar gärna om hur livet gestal
tade sig.

Snart fanns han i Ankarsrum vilken plats
han lämnade på våren -40 för att börja på
yrkesskola i Uddevalla. Efter utbildning på
yrkesskolan erhölls arbete på Flygmotor i
Trollhättan. Sedan han genomgått diverse

Lerstens Kvarn
expanderar

Med en investering på närmare fem
miljoner kronor ökar lerstens kvarn
inom det närmaste året sin produktion
med 50 procent. Samtidigt fördubblas
arbetsstyrkan med mellan sex och åtta
nyanställningar, varav två redan kom
mit i arbete.

De nya produkter företaget kommer
att marknadsföra blir hälsomjöl , fru
kostflingor , snacks och olika pellets för
djurfoder. ~ Devalveringen har medfört
att maskinerna blir en större post än
beräknat, men allt fortskrider enligt
planerua, meddelar företagets ägare,
direktör Rolf Silvstrand.

kurser bl a på Bosön i Stockholm, erhölls
heltidsanställning som distriktsinstruktör i
Västergötland 1947.

- Jag flyttade 1953 till Småland för sam
ma anställning och därifrån 1954 till Göte
borgs distrikt där jag varit verksam tills
pensioneringen.

För att återgå till flydda dagar finner vi
Rolfs medverkan i såväl fotboll som bandy
inom Fjällbackas Idrottsklubb, före avflytt
ningen, men också under hans göteborgstid.
Sin första bandymatch i FIK:s A-lag gjorde
han 15-årig och den sista som 46-årig i
B-laget. FIK som då hade ett bra bandylag

Här har Rolf Gustavsson just slagit världs
rekord i diskus vid veterantävlingarna på
Slottskogsvallen 1977. Rekordet löd på
45.68. Tvåa blev J Thatcher, USA, med
42.97 och trea R Foley, Australien, med
42.42.

seriesegrade, och kvalade till div. III och
misslyckades - men blev Bohusmästare
1958.

- Intresset för friidrott blev domineran
de och 1939 blev jag distriktsmästare i Små
landi femkamp. Och 1943-44 i Västergöt
land. Mitt bästa resultat gjordes i Kalmar
1943 då jag blev godtemplarorganisatio
nens riksrnästare i längd med 6,95 meter,
berättar Rolf Gustavsson. - På äldre dar
har jag tävlat som veteran, och 1977 tog jag
VM-guld i diskus med 45,68 meter =världs
rekord, silver i kula på 14,10 meter. Ar 1982
i Veteran-VM i Strasbourg blev resultatet
en guld i diskus, 46,38 meter, och silver i
kula, 14,12 meter. Har även blivit svensk
veteranmästare nio gånger.

- Eftersom jag medverkade på Svenska
Fri-Idrottsförbundets kurser, träningsläger
och landskamper hade jag rika möjligheter
att resa utomlands. Det började med OS i
London -48 och fortsatte med bl a EM
-50 i Bryssel, OS -52 i Helsingfors och OS i
Rom -60 m fl. Har därför gästat de flesta
länderna i Europa.

Rolf Gustavsson har erhållit Svenska Riks
idrottsförbundets högsta utmärkelse: För
tjänsttecknet i guld som utdelades av Prins
Bertil, och Svenska Fri-Idrottsförbundets
Förtjänstmedalj, samt frikort till alla täv
lingar. Vidare är han innesluten i Göteborgs
distrikts hjärtliga hågkomst.

När instruktör Rolf Gustavsson nu har
skilts från sitt livsverk ser han tillbaka på
sin ungdoms önskedröm vilken nu är avslu
tad och han är fylld av glädje över vad han
varit med om. Han har haft sin hobby som
yrke, och hans stora behållning är, att ha
fått vara tillsammans med framförallt alla
trevliga ungdomar vilka han fått se utveck
las inom idrotten. Han minns även alla öv
riga personligheter vilka skänkt honom stor
glädje och samhörighet. ,

Till sist säger han: - Jag har idrotten att
tacka för mycket.

ALGOT TOREWI

Allt i modern hårvård
får ni i Fjällbacka

BENGTS HERRSALONG
0525/315 26

DAMFRISERINGEN
Kerstin & Nisse

0525/311 25

Välkomna!
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Stenhuggarpojken so
Nu har han fått Tanums kommuns

turpris, blivit förste hedersledamot
Föreningen för Fjällbacka och fått d
silvermedalj, blivit vederbörligen harang
rad och hyllad för sina insatser och hör
i ära och berömmelse. Men hans mål
legat långt från priser och ärebetygels

- Det har inte jag tänkt på att det sk
le vara något märkvärdigt med det j
håller på med, säger han, uppriktigt fö
bryllad över uppmärksamheten. Med he
sin person är han så fylld av sitt eg
engagemang för Fjällbacka, att han in
bryr sig om att komma ihåg hur myck
han själv har gjort.

Men det är knappast någon annan som fön
nas över att uppmärksamheten riktas specie
mot Algot Torewi. Hans insatser för samhälle
offentliga uppdrag, i Föreningen för Fjällbac
och andra föreningar, och vid Nestor-gården g
det närmast genant att han inte tidigare fått d
erkänsla som är så uppenbart välförtjänt.

Algot föddes 1907 i ett stenhuggarhem
Norra Torp i Kville. Han gick i skolan för ma
ter Björklund. Då folkskolinspektör Torbjö
son kom på besök diskuterade han och lära
om inte Algot borde få hjälp att läsa mera. M
planerade att han skulle få börja på en skola
obemedlade pojkar som fanns vid Gustafsbe.
nära Uddevalla. Till detta fordrades ett in
från kommunalrnämndens ordförande, ffi

denne sa: - Nej, han är stenhuggarpojke, d
behevs inte!

Han klarade sig vidare i livet på annat sä
Varannan dag gick han i skolan och fick på ledi
dagar hjälpa till litet varstans på gårdarna. H
minns de högtidliga skolavslutningarna i K .
kyrka, som var prydd med flaggor och grö
och dit barnen från alla socknens skolor vandI1
de.

ALGOT TOREWI

(Foto: MAGNUS LINDSTRÖM)

Då jag nu efter 25 år har lämnat arbetet med Fjäll
backa-Bladet ser jag tillbaka på den tid som gått. Det
var från början och till slut ett intressant arbete. Man
knöt kontakt med folk från när och fjärran och samt
liga visade sin tacksamhet för denna tidning på olika
sätt. Det har ju varit en publikation i all enkelhet vari
genom man försökt förmedla något av vad som hänt
inom Fjällbackabygden.

För all värdefull hjälp jag under denna tid erhållit
på olika sätt av Fjällbacka-Bladets vänner framför jag
mitt varma tack. Ett tack även till alla Er, vilka under
åren på olika sätt framfört Eder sympati för utgivning
en av tidskriften.

Och till sist ett varmt tack till Schewenius Tryckeris
ledning och personal för ett gott samarbete och infor
mation de gångna åren.
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blev kulturpristagare
Efter skolan fick Algot hugga i med jordbruks

. bete. Han började med stenhuggeri vid 17 års
der och varvade detta med vägarbete. Ar 1930

_ te han sig och fick hyra en stuga vid Norra
~orp, som låg nära ett stenbrott. Men han hyrde
·älv ut två av rummen till andra.
Redan tidigt kom han med i arbetskommunen
h blev styrelsemedlem i både Stenindustri
betarförbundet och Vägarbetarförbundet.

lärde sig det han behövde på egen hand i
BF: s studiecirklar, han var med och startade

J3F: s bibliotek, som han skötte tills det upp
=" k i Kville folkbibliotek 1952. Efter några år i

ille kyrkby flyttade han med sin familj till
;: t Wla huset vid Nestor-gården, där han fortfa

de bor.
I Fjällbacka började Algot vid Stendrs maskin

a där han blev allt i allo, som han själv be
·ver det. Kommunala och politiska uppdrag

glade över honom. Till Algots 50-årsdag 1957
--.mns en notis i Bohusläningen, där alla hans

entliga uppdrag redovisades. Det är en impo
~erande lista; han tycks ha varit med i de flesta
. _:relser och föreningar i Fiällbacka:

_Iedlem av styrelserna för Fjällbacka och
- ille Folkets Hus-förenigar, ledamot i Fjäll-

- ka municipalfullmäktige, idrottsplatsföre-
~ gen, Kville kyrkofullmäktige, taxeringsnämn

, valnämnden, skolstyrelsen, Fjällbacka Kon
, Kville Sparbank, hembygdsnämnden, Fjäll-

~ ka-föreningen, Samhällsföreningen...
Ar 1956 var Algot Torewi och några andra
resserade uppe på vinden till Högedstens sko

__ Där hade magister Anders Olsson samlat en
l del hembygdsmaterial, som man efter hans

försökte dela upp i tre delar: Hamburgsund,
ille och Fjällbacka.

Fjällbacka fanns ingen lokal utan samlingar
_ härbärgerades i Wahlbergs magasin så länge.

t dröjde ända till 1965 innan man kunde
-_ ta in i Nestor-gården, som skänkts av munici

samhället till museum.

Museet fick också ett anslag på 500 kr till upp
rustning. Det blev Algot Torewi som tog tag i
jobbet med att skrapa farg i köket och få fram
den ursprungliga blå-vita fargsättningen. Tomten
omkring behövde också ordnas. Algot dirigerade
dit överblivet avfallsmaterial från samhällets
gator, t o m gamla bilvrak, tills man fick en slät
plan.

Till de många jordbruksredskapen och till
skrymmande vagnar behövdes mer utrymme
och en helt ny byggnad kom till stånd 1970.
Den byggdes ut med lika mycket till, år 1974,
för att rymma fyren från Väderöbod. Den
fordrade att man höjde taket en bra bit. Där
ryms också Fjällbackas första brandspruta, som
drogs för hand och pumpades av fyra man på
var sida. Den har Algot egenhändigt renoverat
och målat upp.

Över alla saker i Nestor-gården, över alla de
gamla handgjorda redskapen från fiske och
jordbruk vakar Algot. Han sätter ofta upp en
lapp på dörren till sitt hus för den som söker
honom där: Jag finns i museet.

Fjällbacka-Bladet och Algot Torewi har blivit
nära nog identiska begrepp. Han har varit med
sedan starten 1956 och medverkar fortfarande i
detta nummer både med text och foto. Hans
första notis i Fjällbacka-Bladet handlade om
två pojkar från Gåsö som drunknat. Han var
också lokalredaktör för Kuriren tills den lades
ner på 60-talet.

Så småningom började Algot mer och mer att
åta sig arbetet med att samla nyheter och an
nonser. Ständigt har han varit på jakt med sin
kamera för att dokumentera vad som händer.
När han bläddrar bland sina hundratals foton
finner han bl a bilder av Ingrid Bergman, Gaby
Stenberg och Egon Larsson.

Fjällbacka-Bladet trycktes först på en tidning
i Arvika. Ar 1962 övergick man till Schewenius'
Tryckeri i Munkedal. Algot har goda minnen av
dess förre chef, Einar Schewenius, som brukade
komma personligen vid jultiden och överlämna
julnumret. Inte alla Bladets läsare vet kanske att
det är Algot Torewi och hans framlidna maka
som haft allt arbete med distributionen av Fjäll
backa-Bladet.

Arbetet med tidningen har pågått året runt.
Man kan undra vad han skall hitta på nu under
vintermånaderna, när han släppt omsorgen om
Fjällbacka-Bladet. - Ja, det blir väl att skriva
memoarer då, säger Algot själv, med glimten i
ögat.

INGER RUDBERG
MAGNUS LINDSTRÖM

Algot visar gärna resultaten av sitt hem
bygdsarbete. Här står han vid Väderö
bods fyr som han räddat in under tak i
Nestor-gårdens nyaste byggnad.
(Foto: KARL-AXEL WIKSTRÖM)

I knät håller Algot ett av sina många
livsverk, och en av anledningarna till att
han fick kulturpriset - Fjällbacka-Bla
det. Han har 20 av årgångarna inbundna
i ett vackert band.
(Foto: KARL-AXEL WIKSTRÖM)

Så här glad var Algot när han blev före
ningens förste hedersledamot och fick
dess första medalj i somras.
(Foto: JOHN I JOHANSSON)
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Hugo Bruce 95 år

eller bara ett gott råd

så finns vi på
Björkelidsvägen ..

eller behöver du

byggnadsmaterial.
plåtslageriarbete .

John Granqvist
Byggnadsfirma

Tel 0525-31230FJALLBACKA

Behöver du hjälp med ditt
nybygge ...

ombygge.
tillbygge ..

FJÄOLLBA eKA
ELEKTRISKA

Tel. 0525-310 68,31868

INSTALLATIONER - REPARATIONER

Kyl - Frys - Sval

El-spisar
Radio - TV

Reservdelar - Tillbehör

STOR SORTERING
ARMATURER

Hugo Bruce har fin utsikt över allt som händer på sjön från sin lilla stuga uppe på
berget. På väggen hänger tavlan med Lord Palmerston som han seglade över Atlanten
med i sin ungdom bredvid porträttet av modem.

När han fyllde 16 år låg han i hamnen Rio Grande del Sol och lossade sal t, annandag
jul 1903. Vid nitton års ålder bar det iväg till USA. Där träffade han idel bekanta från
Hamburgsund och Kville.

Så småningom fick han jobba med att bygga skyskrapor i Brooklyn i New York och
han kommer ihåg när dåvarande svenske kronprinsen Gustav Adolf var där på besök.
Ar 1928 kom han och hans fru Viktoria tillbaka till Fjällbacka just som branden hade
härjat.

Den 26 december fyller Hugo Bruce 95 år. Vi hyllar honom som en fin representant
för ett segt och uthålligt släkte som fick klara sig med egna krafter. En Fjällbackabo
av gamla stammen. Vi är glada att ha honom ibland oss.

Kamin
och låt oss prata

om din framtids pengar!

PERSIENNER
- tillverkas och monteras -

-- Även reparationer --

---FIRMA---

-Z~E-R-V-A-

Håkan Lilja --

FJÄLLBACKA Tel. 0525-316 75
Ö

• •
GOTABANKEN

Ger dig råd.
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Vad gör barnen på vintern?
En tjock bunt med brev blev resul

tatet när barnen i fjärde klass blev
ombedda att tala om för läsarna vad
de sysslar med på vintern i Fjällbacka.
Det var mycket trevlig läsning. De
mest representativa bitarna citeras
här nedan. Tyvärr gick inte Daniel
Björkdahls fina blyertsteckning att
återge i trycket. I stället får ni se hur
de aktiva fjärdeklassarna ser ut på
bilden här intill.

En del tror att barn inte har något att göra
på vintern men då har de fel för vi har mas
sor att göra.

ASA INGVARSSON

På torsdag är jag med i en sångkör där
man får lära sig att sjunga fint. Ridning
tycker jag mycket om. Jag går på en rid
klubb som heter Sporren. Det är på lördag.

ANNA HARRYSSON

Jag kör motorkross och åker skidor. Så
brukar jag åka slalomskidor.

JOAKIM KRISTIANSSON

Jag har havet precis tvärs över gatan och
när det blir så kallt att vattnet fryser så
brukar min pappa sopa bort snön på isen så
att vi kan åka skridskor. Ibland följer jag
med pappa ut på isen och fiskar. Det tycker
jag är roligt.

På söndagarna går jag på buggkurs.
Hälsningar ANNIKA JÄRUND

Ibland är jag i Grebbestad och spelar
schack. Det tycker jag är jättekul. Jag kanske
ska börja i skridskoskola i Skee.

Men jag är inte ute jämt. Jag brukar baka
eller pyssla med vad som helst inne.

ANNICA GRANQVIST

1. Lena Karlsson, 2. Fredrik Granqvist,
3. Christian Hellberg, 4. Annica Granqvist,
5. Oskar Karlsson, 6. Veronica Franzen,
7. Bo Gillberg, 8. Asa Ingvarsson, 9. Annet
te Johansson, 10. Maria Karlsson, 11. An
nica Järund, 12. Patrik Jonasson, 13. Daniel
Björkdahl, 14. Anna Harrysson, 15. Joakim
Kristiansson, 16. Bo Larsson, 17. Ingmarie
Juliusson, 18. CeciliaAhlsen. Saknas:Martin
Hugosson. (Foto: MA GNUS LINDSTRÖM)

På tisdagar och söndagar går jag på bugg.
kurs. Jag började för att min storebror har
gått och nu är han ibland ute och tävlar.

På tisdagar går jag och min kompis Malin
i fortsättningskurs i Tanum. På söndagar
buggar jag i Kville. Vi är rätt så många på
båda ställena. Det är jättekul.

INGMARIE JULIUSSON

När kompisarna kommer blir det snöbolls
krig "utav bara korvar". Sedan sover jag
(eller läser rysare). Nästa dag går jag till
skolan eller är ledig, då går jag kanske till
biblioteket.

PS: Det går inte att ha roligare än här!
Hälsning DANIEL BJÖRKDAHL

Jag brukar läsa många böcker på vintern,
när det inte går att vara ute. Jag går på
buggkurs i Kville. Vi håller på i två timmar
från 2 till 4 och 4 till 6.

ANNETTEJOHANSSON

Till Uddevalla åker jag för att bada i bas
sängerna. Jag brukar åka pulka också och
när det är lite trist ute på vintern brukar jag
spela spel.

LENA KARLSSON

När det blir snö så åker jag pulka. När det
är dåligt väder är jag inne och spelar spel
och på söndagarna är jag och buggar.

Hälsningar PATRIK JONASSON

Jag går på fotbollsträning och går på skytte
i Kville och åker pulka. Jag går på buggkurs.
Jag går ut på isen och pirkar torsk och dyl.

Hälsningar OSKAR KARLSSON

JAIRUND

AKTIEBOLAG
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Omväxlande SSN- seglingar

sekr.

31 juli:
Snurrig vind på
Augustiregattan

Oroligt vankade rorsmän och gas
tar omkring på Badholmen, denna
underbart vackra sommarmorgon. Det
blanka vattnet bröts ibland aven li
ten kåre från varierande riktningar.

När det så blev dags för start stabiliserades
vindstyrkan på ca 3-4 m/s, men tyvärr inte
vindriktnin~en.Efter ha gett båtarna en liten
kort kryss ut genom Sandhagen, bestämde
sig vinden för att vrida med dem banan runt.

Därför blev denna tävling inte så drama
tisk och spännande som vi blivit bortskäm
da med att tävlingar i Fjällbacka skall vara.
Fyrtiosju båtar deltog. Resultat:

H-båt: Gunnar Seden SSN 2. Lasse Lund
berg SSN 3. Lars-Erik Granqvist SSN.

Handicap: 1. Kurt Duckman SSN X -79
2. Leif Högfeldt BJK 7073. Rune Torstens
son SSN Maxi 77.

Laser: 1. Mikael Bäckström SSVÄ 2. Inge
mar Granqvist SSN.

E-jolle: 1. Joacim Hermansson SSVÄ
2. Magnus Hammar SSN.

Topper: 1. Patrik Entian SSN.
Triss: 1. Ylva och Katarina Thyren SSN.
Optimist: ,1. Ulrik Svensson DBS 2. Erik

Engström GKSS 3. Ulrik Olofsson BJK.

2. Rune Torstensson SSN 3. Jonas Dismo
SSS.

606: l. Rolf Thörn BJK.
H-båt: l. Kenny Bergqvist SSS 2. Lars-Erik

Granqvist SSN 3. Claes Oleander SSS.
Laser: l. Halfdan Mustad SSSS 2. Göran

Ek BMBK 3. Per Bäck SSVÄ.
E-jolle: l. Johan Gnospelius ssAV 2. Peter

Lindström SFS 3. Magnus Gregart SSVÄ.
Optimist: 1. Erik Engström GKSS 2. Os

kar Karlsson SFS 3. Lars Sjöberg GKSS.
Brädor: 1. Stellan Gillqvist.

Mån dags- och torsdagsseglingarna har tradi
tionsenligt hållits under sommaren. Månda
garna har använts till träningssegling och
torsdagarna har använts till kappsegling
med poängberäkning. Atta seglingar har
genomförts, varav de fem bästa seglingarna
för varje deltagare har räknats. Resultat:

Optimist: l. Erik Engström 2. Mikael
Renz 3. Agneta Engström.

Topper: l. Per Hammarström 2. Patrik
Entian 3. Niklas Dahl.

Triss: 1. Andreas och Magnus Berg.
Laser: 1. Göran Blom

SSN:s
KLUBBMÄSTARE

(Foto: ALGOT TOREWlj

Tävlingen arrangeras av Lasse Lundberg
och samlade i år tio deltagare, något färre
än tidigare år. Lördagen bjöd på byiga, svåra
vindar mellan 8-12 m/s, medan söndagen
bjöd på fina vindar mellan 6-7 m/s. Resul
tat: 1. Finn och Unni Hansen 2. Br Carlberg
3. Ulf Sjöberg och Mikael Kjellberg.

11 juli:
Ingen hemmaseger i
Högsommarregattan

Arets högsommarregatta samlade
hela 103 deltagare, där även sex brä
dor kom till egen start för första
gången. Starterna på söndag förmid
dag gick i nästan stiltje men efter en
stund kom en lätt sydvästlig bris som
sedan stod sig tävlingarna ut.

I startfältet märktes bl a i LYS-klassen
segelmakarbröderna Duckman från Ström
stad i en X 79, och Bengt Rosengren ännu
en segelmakare från Strömstad, i intressan
ta nya 717. I H-båt som var största köIbåts
klassen med 12 startande deltog hela väst
svenska eliten. Laser och E-jolle samlade
även de goda startfält. Optimistjolle slut
ligen blev som vanligt största enskilda klass
med hela 30 deltagare.

Inte i någon klass lyckades hemmaseglar
na belägga första platsen även om det var
mycket nära i H-båt och LYS-klass. Arrange
mangen var som vanligt väl genomförda
och tävlingarna flöt fint på de olika banor
na. Resultat:

Handicap, LYS: 1. Max Granander SFS

8-9 maj:
Byigt och svårt i
Kattegat Snipe Cup

kassör

v. ordf.

segl.n.
ordf.

Lasse Lundberg, Torget
45071 Fjällbacka 0525/310 40

Astrid Granqvist, Syrenvägen 13
450 71 Fjällbacka 0525/312 30

Berit Strömberg, Domaredansen 4
43139 Mölndal 031/410403

0525/31701

Stefan Strömberg, Domaredansen4
431 39 Mölndal 031/410403

0525/31701

ovng Gunnar Seden, Karlagatan 36
ledamot 416 61 Göteborg 031/194190

031/428055

Vårt första årsmöte i klubbhuset av
hölls den 30 juli och blev mera välbe
sökt än på länge. Viktigaste frågan
blev klubbhuset och dess användning.

Mötet uppdrog åt styrelsen att utforma
regler efter följande givna riktlinjer:

- klubbens eget material skall förvaras i
huset.

- medlemmarnas segel, riggar, kläder, bå
tar mm förvaras på utsidan.

- medlemmar skall kunna klä om i för
rådsdelen, som då skall vara generöst öppen.

- stora salen skall användas som samlings
rum.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad
för 1983 nämligen MYCKET BILLIGA
25 kr/person eller 60 kr/familj. Enklast blir
du medlem genom att sätta irr- medlemsav
giften på vårt pg nr 46 5665-8.

ordf. Nils Engström, Sörgårdsvägen 15
43361 Partille 031/263288

Första årsmötet

i nya klubbhuset

övrig Karl-Erik Uttgren, Tallgatan
ledamot 450 71 Fjällbacka 0525/31487

Vidare valdes följande 5 sektioner med
ordförande:

Kölbåtssektionen ordf. Gunnar Seden
tfn 031/194190, 031/428055

Jollesektionen ordf. Karl-Erik Uttgren
tfn 0525/31487

Seglingsnämnden ordf. Stefan Strömberg
tfn 031/410403,0525/31701

Brädsektionen ordf. Lennart Benettsson
tfn 0525/321 52

Hamn & Material ordf. Urban Jansson
tfn 0525/321 65

Till valberedning valdes:
Lars-Erik Granqvist tfn 0525/312 30
Jan Dahlemar tfn 031/22 44 20
Urban Jansson tfn 0525/321 65
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Böttillbehär Bötar Båtuthyrning Seglarskola
Presenter Kläder Windsurfing

finner Du hos Ingela och Lasse

BATSHOPEN

Klubbmästare 1982: Optimist: Erik Eng
ström Topper: Pelle Hammarström Triss:
Katharina och Ylva Thyren Laser: Göran
Blom.

14 augusti:
Roligaste tävlingen
- Väderöarna Runt

Segelsällskapets största och kanske
roligaste tävling föregicks i år av var
ningar för mycket hård vind, varför
en del av de "obligatoriska" deltagar 
na valde att stanna hemma.

Den 25 distansminuter långa banan kunde
emellertid seglas i fin vind, c:a 7-10 m/s
västnordvästlig, så det var synd om dem
som inte var med.

H - båtarna på
stortävlingar

Det har blivit något av tradition att några
av SSN:s H-båtar beger sig iväg med båtarna
på lastbilsflaket för att deltaga i större täv-
lingar. '

Den 2-4 juli seglades NM i Rungsted. Åtta
båtar från västkusten, varav två från SSN
deltog. Vinden var mellan 12-20 m/s och
vågornas like har vi inte här på västkusten.

Segrade gjorde inte oväntat danska Paul
Richard Höjr Jensen. Bästa svensk Janne
Gustafsson, Oskarshamn på tredje plats.
Gunnar Seden kom på en hedrande artonde
plats och var därmed bästa västkustbåt.

SM för H-båtar gick i Stockholm i år.
Sextio båtar samlades i Nässlingens lilla och
grunda hamn i Stockholms norra skärgård.
Vi deltagare inkvarterades i små trevliga,
rödmålade stugor med varierande standard.
Svensk mästare blev Berndt Nystrand,Norr

tälje. Totalt kom Gunnar Seden med besätt
ning Ingemar Kahlman och Karl-Axel Jo
hansson på tredje plats, vilket också ger
dem en plats i nästa års VM, som går i Mar
strand. Lars-Erik Granqvist med besättning
Astrid Granqvist och Karl-Erik Kahlman
kom på sjätte plats och Conny und med
besättning Lennart Benettsson och Jan
Dahleman på tjugosjunde plats.

I
tel. 310 40

Även i år startades båtarna efter s.k. om
vänd LYS-ordning. En mycket spännande
form av handikappsegling, där första båt i
mål även vinner tävlingen.

Publiken, som samlats på Badholmen,
fick se en vacker parad av fargglada spinna
kers och hårda fighter båtar emellan. Att
denna segling blir den pärla bland seglingar,
som den är, beror mycket på Berit och Ste
fan Strömberg och alla deras medfunktionä
rers myckna och duktiga arbete.

Här är de tio bästa av de 55 deltagande
båtarna: 1. Lars-Erik Granqvist SSN, H-båt
2. Arne Fjällström SSN, H-båt 3. Torbjörn
Johansson LSS, H-båt 4. Gunnar Seden SSN,
H-båt 5. Anders Brunström SSG, IF 6. Rolf
Thörn MSK, 606 7. C-G Bäckström SSVÄ,
Grinde 8. Conny Lind SSN, H-båt 9. Mats
Gustavsson SSS, X -79 10. Magnus Fröström
SSN, H-båt.

(Foto: L-E GRANQVIST)

Räknar man klubbresultatet med två båtar
var SSN bäst, räknar man tre båtar kom SSN
på tredje plats.

DM-mästare blev Torbjörn Johansson,
Lysekil. Lars-Erik Granqvist tvåa, Gunnar
Seden trea, Arne Fjällström sexa och Conny
Lind sjua. Sjutton anmälda startade totalt.

Totalsegrare i Västkustrankingen blev
Lars-Erik Granqvist. Gunnar Seden kom
femma, Conny und åtta och Arne Fjäll
ström elva.

ASTRID GRANQVIST

Hemmaseger
i PRO-AM

Kräftslaget den 17-18 juli lockade
hela 112 deltagare i år, och i PRO
AM-tävlingen blev det två hemmalag
i topp, trots att stora delar av svenska
eliten var på plats. En lyckad golfhelg
i ett högsommarvarmt Fjällbacka.

Kräftslaget vanns av landslagets Anders
Johansson, vars lag också var bästa utom
bys i PRO-AM-golfen. En torr och fin bana
gjorde att många kunde sänka sina handi
cap. B-klassaren Jan undblad med 19 i
handicap gick på otroliga 59 slag netto,
vilket betyder en sänkning med fem slag.

Hemmasonen Hans Lundberg och hans
medspelare Lars Enström, Ola Olausson,
och Bo Nordström tog hem PRO-AM-täv
lingen med 56 slag, samma resultat som
tvåan Håkan Andersson.

Resultat, Kräftslaget, Klass A: 1. Anders
Johansson 67, 2. Leif Pineus 68, 3. L-O
Lyrfors 68.

Klass B: l. Jan Lindblad 59,2. Jan Väst
lund 66, 3. Anders Nilsson 67.

Klass C: 1. Marianne Nilstedt 64, 2. Lotta
Weichbrodt 67, 3. Kenneth Ericsson 68.

PRO-AM-tävlingen: 1. Lag Hans Lundberg
56, 2. Håkan Andersson 56, 3. Anders
Johnsson 58.

Fina insatser
i Hummergolfen

Göte och Robert Nävermyr blev
bästa Fjällbackaspelare i årets hum
mergolf den 2 oktober. En god andra
placering, efter det i tävlingen helt
suveräna norska paret Gard Midtvågej
Trine Iversen, och seger i puttningen
blev facit.

I B-klassen höll det på att bli Fjällbacka
seger, men en missad halvmeterputt vid
trettonde hålet av Margareta Carling gjor
de att hon och parkamraten Niclas Carling
fick nöja sig med en tredjeplacering efter
två utombys par. Midtvåge/Iversen var en
helt oslagbar kombination i tävlingen och
spelade hem 17 humrar.

Resultat, A-klassen: 1 Gard Midtvåge/
Trine [versen, Strömstad GK 71 ,5,2 Robert
Näverrnyr/Göte Nävermyr, Fjällbacka GK
74, 3 Stefan Hedberg/Patrik Otterström,
Hovås 74,5.

Längsta drive: Gard Midtväge 270 meter.
B-klassen: 1 Sven Höglund/Kate Otter

ström Göteborgs GK 69, 2 Stig Hård/Hasse
Frimodig, Trollhättan 69,5, 3 Margareta
Carling/Niclas Carling, Fjällbacka GK 70.

Längsta drive: Ove Magnusson, Torreby
210 meter.

Längsta drive damer: Jessica '-lermansson.
Torreby, 210 meter.
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SI MSKOLEREKORD
Simskolan i Fjällbacka kunde i år

glädja sig åt ett rekorddeltagande med
130 elever, 70 märkestagare och hela
80 procent simkunniga av nybörjarna.

Men det verkliga rekordet stod 64
åriga Maj Gustafson för - det var
den femtonde magisterkransen på
femtio år hon mottog vid sommarens
avslutning.

Promotorn, landshövding Ake Norling
krönte hennes huvud med en extra fin krans
som simläraren Christina Olausson bundit
med bl a rosor i. Det vackra vädret med-

Tennisvecka
med strålande sol

Fjällbacka tennisvecka ägde i år
rum 12-16 juli i strålande väder. Täv
lingen gick som tidigare år i herrsingel
och herrdubbel för klass fyra-spelare
på handicaplistan och j veteran
singei och veterandubbel.

Herrsingeln lockade 20 spelare och dub
beln tio par. I veteran-klassen kämpade 18
singelspelare och 8 dubbelpar.

Finalresu1tat, herrsingel: Kent Andersson
Kjell Ottosson 6-3, 6-1. Dubbel: Kjell
Ottosson/Lennart Hermansson 2-6, 6-3,
6-1. Veteransingel: Lennart Olsson-Kurt
Petterson 6-1, 6-3. Dubbel: Petterson/
Nilsson-Karlsson/Sjövall 6-1, 6-3.

verkade säkert till att simskolan hade så
många deltagare och det stod bi även på
avslutningsdagen.

Märkestagare vid Fjällbacka simskola
1982:

Baddaren: T. Ekman, Asa Hugosson, Per
Wijkström, Hans Kåwert, Håkan Pilbratt,
Magnus Kristensson, Joakim Christiansson,
Charlotta Williamsson.

Silvergrodan: Henrik Axelsson, H. Gran
qvist, Martin Jacobsson, Helen Johansson.

Silverfisken: Karin Amekler, Marielle
Vangenmo, Susanna Aronsson, Martin
Aronsson.

Guldfisken: Marielle Sällström, Joakim
Thorstensson, Susanne Arnborg, Camilla
Läckberg, Anette Johansson.

Järn: Frida Andersson, Emilie Gustavs
son, Martin Hansson, Karl-Johan Lindvall,
Marina Johansson, Andreas Toreid, Asa
Johansson, Sofia Björkman, H. Johansson,
Magnus Krantz, Martin Hugosson, Elisa
beth Johansson, Malin Jonasson, M. Alden,
Katrin Jonasson.

Brons: Christian Olausson, Ann-Christine
Klarqvist, Ingela Engberg, Charlotte Lars
son, Katarina Wiliamsson, Leif-Ove Gran
qvist, Annika Granqvist, Louise Klevberg,
Patrik Jonasson, Tina Nordström, Camilla
Taube, Christina Svensson, Lena Karlsson,
Kalle Tornberg.

Silver: Linda Sjölund, Martin Hansson,
Ingmarie Juliusson, Linda Gustavsson, Sofia
Karlsson, Christine Salomonsson, Theres
Sjöström, Fredrik Granqvist, Ann Katrin
Olausson, Susanne Taube, Yvonne Martins
son, Camilla Eriksson, Pia Lindström, Jo
hanna Ahlner , U1rika Axelsson.

Rekordmagistem Maj Gustafson - femton
de kransen på 50 år!

(Foto: S-O STRANDBERG)

Kandidater: Annika Klarqvist, Caroline
Ekman, Oskar Karlsson, Daniel Uttgren,
Anna Harrysson, U1rika Williamsson, Annica
Gustavsson, Helen Svensson, Annika Blom
qvist, Anette Ekström, Helen Larsson, Linda
Siverborn, Richard Jakobsson.

Järn Magistern: Helen ädling, Emilie Ek
man.

Brons Magistern: Jenny Hansson, Elisabeth
Bräck, Anette Antonsson, Ingmar Johans
son, Anna Wägner, Elena Wägner.

Silver Magistern: Charlotte Svensson, Se
bastian Harrysson, Maria Kristiansson, Ann
Charlotte Ryden, Camilla Hansson.

Guld Magistern: Pernilla Karlsson, Fredrik
Ekman, Ann-Marie Nordström, Jessica Eng
berg.

Brons Plakett: Eva-Lotta Eriksson, Agneta
Engberg.

Guld Emalj: Sonja Bräck, Karl-Erik Utt
gren, Inga Britt Andersson.

50-års jubilar Magistern Maj Gustavsson.

ROGERS
EKIPERING

KÖP JULKLAPPARNA
i VL-BUTIKEN!

Ernex
Värmefläkt 2000 w 265:- Byggtork 2 kw 975:-

OBS' Black & Decker D 214R ~
• 500 w reverserande slagborrmaskin 485 =-

Samtliga priser exkl. moms
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Herr, Dam och Barn

Fritidskläder
i stor

sortering

FJÄLLBACKA TEL. 0525-31007

Helly Hansen
Pälsfiberkläder

Första hjälpen-kudde 84:-

fä] yåstsvenska
lantmän

Manson DS 5150 TS
Bänkslip 275 w 220 v

395:-

Butiken Fjällbacka
Telefon 0525/310 58



Mellanår för F I K

FIK:s segrande reservlag som hemförde Norra Reservlagsserien med endast en förlust.
Stående från vänster: Lagledare Dan Karlsson, Tomas Nyman, Leif/sacsson, Bo Karlsson,
LeifEricsson, Gunnar Dahlgren, Tommy Karlsson, Lennart Krantz.
Sittande från vänster: Mats Karlsson, Gunnar Dahlgren, Mikael Karlsson, Kennet /sacsson,
Jörgen Karlsson, Fredric Ericsson, Fred Nyman.

Arets säsong i Bohusserien blev ett
typiskt mellanår, då det ganska tidigt
stod klart att FIK varken kunde blan
da sig i toppstriden eller riskerade att
ramla ur. FIK hamnade till slut på en
nionde-plats, dock hela 15 poäng
från nedflyttning. FIK var sig likt,
varvade bra matcher med mindre bra.

Bäste spelare för året blev Stefan Funevall
och bästa målskyttar blev Leif lsacsson och
Hans Vedberg med II mål. Positivt var att
två pojklagsspelare, Jörgen Karlsson och
Fredric Ericsson spelade sig in i laget. Bäg-

ge deltog också i Bohusläns landskapslag
för pojkar. På ungdomssidan är det annars
klent beställt med pojkar. FIK:s 16-års
pojkar samarbetade med Grebbestad, ett
bra initiativ då varken Grebbestad eller FIK
annars kunnat haft pojklag.

FIK hade ett 12-årspojklag där även fyra
flickor deltagit med framgång, nämligen
Jessica Engberg, Lotta Klacker, Eva-Lotta
Ericsson och Anette Ekström. Laget ham
nade i mitten på sin serie, en bra prestation.
Bäste spelare har varit Sebastian Harrysson
som även blev bäste målskytt. FIK deltog
även med ett 1O-årslag i en knatteturnering

inom kommunen med gott resultat. I dessa
matcher var det verkligen fråga om kämpa
glöd där både spelare och föräldrar enga
gerade sig livligt.

På flicksidan ställde FIK upp med ett
16-årslag och ett 14-årslag. 16-årslaget blev
trea i sin serie som var ett verkligt geting
bo. En mycket bra prestation med tanke på
att vi inte hade någon 16-åring i laget, sex
IS-åringar, två 14-åringar, tre 13-åringar
och resten 12 år eller yngre. 14-årslaget
blev tvåa i sin serie på samma poäng som
segraren, Dingle. Mot Dingle hemma ledde
FIK med l-Q tills 10 minuter återstod då
Dingle vände till 2-1. Man kan säga att vi
var ett mål från serieseger. Borta blev det
O-O. Alla flickorna har varit duktiga och
Pernilla Karlsson allra duktigast, både som
spelare och målskytt.

Nästa år skall FIK bara ha ett flicklag. En
fördel tror vi, eftersom de flesta flickorna
fick spela i två lag, 12-årsflickorna t o m i
tre lag, vilket är för mycket. 14-årslaget
deltog även i 70-iaden, där en tredjeplats
erövrades.

, Ungdomssidan är ett glädjeämne i FIK
just nu. Vi har ungefar 75 ungdomar i
åldern S-IS år igång i 7 grupper därav en
friidrottsgrupp. Glädjande är också att
föräldrar ställer upp och hjälper till i allt
större utsträckning och även är med och
hejar fram sina ätteläggar. Ett särskilt
tack vill FIK rikta till Harry Eklund som
verkligen visat intresse och dessutom bjudit
på glass vid de flesta flickmatchema.

OSKAR

Sko dig
svenskt
i vinter!
Rätt design och kvalite
lönar sig! ... inte minst
för dina fötters välbe
finnande.

Art. 3723. Läst Are. Äkta
läderbindsula, ovanläder i
nappa. Färg. vit. Stor!
2-8lfz. Stävelnfinns även
att få i mockautfärande i
färgerna grå och svart. ~."'bi •J' ;;;",<r
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SKOR och LÄDER
FJÄLLBACKA

Tel. 0525/312 50

Bygdens egen bank

Kville

Sparbank

I alla bankärenden vänd Eder
till Sparbanken

FJÄLLBACKA tel. växel 31800

Filialer i Hamburgsund,
Gerlesborg,

Rabbalshede och Kville.

21



"Båda föreningarna
Äntligen har det mångåriga talet om

samarbete mellan Föreningen för
Fjällbacka och Samhällsföreningen
åtminstone kommit till ett formellt
beslut. Samhällsföreningens styrelse
fick efter en ganska lång debatt på
föreningens höstmöte bemyndigande
att söka FFF:s stöd i frågor där en
sådan samverkan kan gagna Samhälls
föreningens strävanden. Diskussionen
som föregick beslutet visade klart vil
ka tveksamheter en del ortsbor har
mot att liera sig med "badgästerna".

Arne Carlsson och Gunnar Fredriksson
var inbjudna till Samhällsföreningens möte
den 17 november för att redogöra för FFF:s
syften och diskutera frågan om samarbete.
Gunnar Fredriksson inledde med att berät
ta att Föreningen för Fjällbacka har 470
medlemmar spridda över hela landet från
Malmö i söder till Umeå i norr. I Fjällbacka
har föreningen 70 medlemmar, i Göteborg
110, Stockholm 65 och utomlands sex med
lemmar, varav tre i USA.

Han betonade att många av medlemmar
na är beslutsfattare på olika poster i sam
hället. De flesta medlemmarna bor utanför
Fjällbacka men har släktband eller egna
rötter på orten.

- Men Fjällbacka är något som klingar i
ens öron trots att man inte bor här året om,
försäkrade Gunnar, och det finns många sätt
att arbeta för orten. I Fjällbackaföreningen
finns många industrimän och i Fjällbacka
finns det arbetskraft.

Han inbjöd också Samhällsföreningen att
använda utrymme i Fjällbacka-Bladet efter
eget skön, och passade på att skryta lite:

- Bladet är omtyckt ute i världen.
Arne Carlsson menade i sitt anförande att

470 människor som älskar Fjällbacka är en
resurs, som är viktig och intressant att ta
vara på.

- Alla vill att tidningen ska leva kvar.
Medlemmarna skickar oombedda in extra

bidrag till föreningen sade Arne. - Det vore
skojigt att få bevisa att vi kan samarbeta i
frågor där vi har sammanfallande intressen.

Den förste att yttra sig när ordet blev fritt
var Gösta Waldner, som inte tycktes ha
mycket till övers för FFF. Han höll upp ett
tidningsurklipp från Bohusläningen och vil
le med det visa att ortsborna bara får betala
för turismen.

Klippet behandlade frågan om skilda
hamnavgifter för bofasta och sommargäster
i Tanums kommun. Som det ser ut kommer
kommunens linje att förlora i regeringsrät
ten där ärendet nu ligger, och då får de bo
fasta vara med och betala de senaste årens
hamnutbyggnad.

- Den utbyggnaden har inte varit till för

ortsbefolkningen utan för sommargästerna,
och då ska också sommargästerna stå för
kalaset, menade Gösta Waldner. - Finns
det inte någon möjlighet att driva de nya
hamnanläggningarna som någon sorts bolag
där sommargästerna får betala vad det kos
tar?

Bengt Kahlman, hamnstyrelsens ordföran
de, medgav att det rent tekniskt går alldeles
utmärkt, men att det är svårt att få ett så
dant företag att gå runt ekonomiskt. Som
exempel tog han den nya hamnen i Bräcke,
som gått i konkurs.

Bengt Olofsson var näste man på talarlis
tan och en av dem som sade sin uppriktiga
mening:

- Föreningen för Fjällbacka består uteslu
tande av toppar i samhället och de har haft
kolossalt med tillfalle att göra något för
Fjällbacka. Det enda de är intresserade av,
det är att ha Fjällbacka som rekreationsort,
och så långt jobbar de bra.

Kjell Jonasson ville göra gällande att de
kritiska röster som höjts kanske skulle ny
anseras genom lite mer information om vad
turismen innebär för kustkommunema i
allmänhet och Fjällbacka i synnerhet. Han
föreslog ett extra möte iSarnhällsföreningen
för att gå igenom de resultat som Bosarn,
Bohusläns sarnarbetskommitte kommit
fram till i sin turistutredning. Resultaten
håller på att presenteras för olika grupper
inom kommunerna i höst.

Kjell betonade också att det fortfarande
ska vara fråga om två olika föreningar som
jobbar var för sig, men som kan söka sam
arbete i enskilda sakfrågor.

Thore Axelsson 0525/31721

Br.Axelsson

FJÄLLBACKA

ALLT I BLOMMOR

BRUDPAR - PORTRÄTTSERIER

- REKLAM - ID - PASS

SPECIALAFFÄR I FOTO

Affärsvägen 12
457 00 Tanumshede

0525-20003

~,., FJÄLLBACI(A
BLOMSTERAFFÄR

;r
interflora

0525-31049

22



ehöver samarbete"

MAlDA
I FJÄLLBACKA
Kom in så får vi värdera

Din bil medan Du prov

kör en ny Mazda eller
Fiat

Mazda- och Fiat-service

men inga nejröster. - Bara det gagnar Fjäll
backa, sade en dam mest för sig själv.

Så kom turen till frågan om erbjudandet
att använda ett par sidor i Fjällbacka-Bladet.
Klas Lundblad deklarerade direkt att det
fanns ganska liten anledning att presentera
samhällsföreningen för fjällbackaborna.
Dessutom ansåg styrelsen att det var "inte
så lite jobb" att skriva, och för övrigt visste
inte styrelsen vad man skulle skriva om i
julnumret.

Berthold Kahlman ansåg att styrelsen
skulle få befogenhet att själv avgöra vad
som ska stå i Bladet.

Ingrid Lundblad menade att det finns åt
minstone en fråga som berör både samhälls
borna och många av FFF:s medlemmar,
nämligen Sjukhemmet:

- Många av Fjällbackaföreningens med
lemmar är sådana som flyttat härifrån för
att få arbete och efter pensioneringen vill
flytta tillbaka. Många badgäster flyttar ock
så för gott till Fjällbacka, när de nått pen
sionsåldern. Sjukhemmet skulle komma att
betjäna dessa grupper lika mycket som de
bofasta, menade Ingrid.

Bengt Kahlman tyckte att det naturligt
vis är bra med någon som trycker på, men:

- Det kan vara en fara med två skilda
grupper så här. Det är inte bra alltid, när
ovidkommande folk blandar sig i. Vi ska
all t vara försiktiga. Men jag har inget förslag.

Klas Lundblad försökte återigen få lite
klarare besked om vad styrelsen skulle göra
och underströk att det finns viktiga frågor
som mår bra av att föreningarna driver ge
mensamt.

Bilbärgning

KioskTillbehör

veta om det kommunala t ex förrän det är
över.

Gösta Waldner uttalade än en gång sin
misstro mot FFF:s syften:

- Det är bara djursholmare och sådana
som säger att där i Fjällbacka vill jag inte
ha någon industri, för där har jag sommar
stuga!

Sist bland talarna, innan styrelsen till slut
fick fria händer att skriva i tidningen, var
Kjell Jonasson, som än en gång påpekade
att mycket av kritiken kom sig av för dålig
information om vad turismen egentligen
ger.

- Både samhällsföreningen och Före
ningen för Fjällbacka behöver samarbetet,
menade Kjell Jonasson.

MAGNUS LINDSTRÖM

Arne Carlsson inflikade sin åsikt att det
knappast fmns några frågor där Föreningen
för Fjällbacka skulle gå emot Samhällsföre
ningen.

- Det kan visst hända att enskilda med
lemmar kan vara emot en del frågor, men
för föreningen i stort gäller inte det.

Berthold KaWman ville peka på fördelar
na med att få utrymme i tidningen:

- Det är bra om det är någon fråga som
är kvistig. Det är mycket som vi inte får

Reservdelar
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OljorBensin

HUGO ANDREASON
AKTIEBOLAG

uppfattning att om man ska vara med, så
får man också betala för sig.

Pa talarlistan stod sedan åter Bengt Olofs
son, som gav FFF klart underkänt, på vad
föreningen åstadkommit hittills till Fjäll
backabornas fromma:

- Om det nu är så att de vill göra allt det
de säger, då får jag säga att de har miss
lyckats. Föreningen för Fjällbacka har inte
åstadkommit någonting. Det är rent fantas
tiskt att man kan misslyckas på det viset.
Men lycka till med samarbetet!

Den salvan avslutade debatten om samar
bete mellan de båda föreningarna och Klas
Lundblad ställde återigen frågan om bemyn
digande. Ett klart "Ja" fick han till svar,

FJÄLLBACKA

Samhällsföreningens ordförande Klas
Lundblad gick sedan in i debatten och för
klarade att mycket av föreningens tveksam
het kommit sig av, att den för ett år sedan
fick en inbjudan till samgående med Före
ningen för Fjällbacka. - Det hade varit
katastrofalt, konstaterade han. - Men själv
klart är det bra att få stöd i enskilda frågor.
Det vi är intresserade av att åstadkomma,
är ju i första hand industrietableringar som
kan ge åretrunt-jobb. Det måste vara till
nytta för oss som bor här.

Så bad han om lite klarare besked från
mötet om styrelsen kunde få bemyndigan
de till ett obegränsat samarbete med FFF.

Bengt Olofsson menade att Samhälls
föreningen inte avvisar samarbete om den
kan få det. Här gjorde Arne Carlsson ett
personligt inlägg i debatten för att i någon
mån minska angreppens slagkraft:

- Jag tycker det är okej att betala för
toppbelastningen på sommaren. Det är min

::::::::::::::::::::/::::::::-::::::.:::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:::::::<.:
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NYBYGGNADER
REPARATIONER

VÄRME OCH SANITET

TEL. 0525/31267. 31296

Fjällbacka
Bil & Motor
Tel. 0525310 96 Bost 31796,31786
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SamhällsföreningensProtokoll fört vid Fjällbacka Samhälls
förenings ordinarie höstmöte 821117.

§1 Ordföranden Klas Lundblad öppnade
mötet och hälsade de ca 40 mötesdeltagar
na välkomna.

§2 Till ordförande att leda dagens möte
valdes Klas Lundblad, samt till justerings
män tillika räknekarlar valdes Bengt Kahl
man och Ivar Olsson.

§3 Dagordningen och kallelsen ,upplästes
och godkändes.

§4 Föregående mötes protokoll upplästes.
§5 a) Till ordförandeför ett år valdes Klas

Lundblad. b) Som styrelseledamöter för 2
år valdes Stig-Tore Berg och Karl-Einar
Johansson. c) Som styrelsesuppleanter för
2 år valdes Monica Hellberg och Carina Jolin.
d) Som revisorer för ett år valdes Ture
Kranz och Algot Torewi, som revisorssupp
leant för ett år valdes Evert Waldner.

§6 Skrivelser och rapporter upplästes.
§7 Från Föreningen för Fjällbacka kom

Arne Carlsson och Gunnar Fredriksson och
redogjorde för föreningens verksamhet och
målsättning. Omtalades att FFF har 470
medlemmar spridda över hela Sverige och
även utomlands. Fjällbacka Samhällsföre-

ning inbjöds att hädanefter publiyera års
mötesprotokollen i Fjällbackabladet, för
att på detta vis påvisa problem, som besluts
fattare inom FFF:s medlemmar kan hjälpa
föreningen att driva.

Vidare erbjöds Samhällsföreningen att
förfoga över den plats i tidningen som man
önskar för övriga frågor. Arne Carlsson och
Gunnar Fredriksson talade för ett ökat sam
arbete mellan Samhällsföreningen och Före
ningen för Fjällbacka, och menade att de
meningsskiljaktligheter som finns skulle
kunna överbryggas.

När ordet lämnades fritt framfördes be
tänkligheter visavi samarbete med FFF från
Bengt Kahlman och Gösta Waldner. Kjell
Jonasson menade att när Bosam-utredning
en presenterades skulle den visa att turis
men är av mycket stor betydelse för de hel
årsboende och att man därför inte skall ta
avstånd från de sommarboendes intresse
förening.

Ordföranden Klas Lundblad ställde försla
get att Samhällsföreningen oavsett menings
skiljaktligheter bör i specifika frågor sam
arbeta med FFF i gemensamma intresse
frågor. Mötet beslöt enligt detta förslag.

Angående utrymme i Fjällbackabladet
föreslog Klas Lundblad att Samhällsföre
ningen utnyttjar erbjudandet att publicera
protokoll och skrivelser, samt att därutöver
när styrelsen så finner meningsfullt utnytt
ja utrymmet som erbjudits. Mötet beslöt
enligt förslaget.

Ordföranden Klas Lundblad tackade Arne
Carlsson och Gunnar Fredriksson för deras
medverkan.

§8 Eftersom fritidsnämndens Sten Lars
son ej kunde närvara vid mötet för att redo
göra för Badholmsprojektet, visades rit
ningsförslaget och debatterades detta. Klas
Lundblad bekräftade att naturvårdsverket
anslagit 250000,00 kronor och att kom
munen tillskjuter resterande 350000,00

SNITTBLOMMOR - KRUI)VAXTER

BORDSDEKORATIONER

BLOMSTERARRANGEMANG

KRANSBINDERI UTFÖRES

Medlem av Blom)tertörmed/ingen

KARRABY
HAN DE LSTRÄDGÄRD
HAMBURGSUND Telefon 0523-53155

@rönaL.ids
Restaurang

JULBORD
12 och 19 december 13-18

Fullständiga rättigheter

Bordsbeställningar 0525/310 41

Öppet för lunch månd-fred kl. 12-14

Vi tar emot bjudningar av alla slag:

BRÖLLOP- Fl RMAFESTER

FÖDELSEDAGAR

BEGRAVNINGAR m.m.

Biograf varje söndag

Välkomna!
Sivan och Berndt
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Fjällbacka
Grävtjänst

ALLA SLAGS ARBETEN

MEDTRAKTORGRÄVARE

Bo Karlsson

FJÄLLBACKA

Tel. 0525-31683

AB Fiällbacka Värme &Sanitet
Allt inom VVS-branschen Tel. 0525-312 70



LERSTENS KVARN AB

höstmötesprotokoll
kronor till projektet, som totalt kostnads
beräknas till 600000,00 kronor.

§9 Som tillkommande fråga enligt §6 pkt
4 togs stadgeändring av räkenskapsår och
verksamhetsår upp. Styrelsen föreslår att
räkenskapsår och verksamhetsår skall löpa
per ordinarie höstmöte. Efter rösträkning
befanns mötet besluta enligt styrelsens för
slag.

§10 Under "övriga frågor" berättade
Kjell Jonasson om kommande inbjudan till
Samhällsföreningen angående turismen in
om kommunen genom Bosam. Bertil Hugos
son tog upp frågan om rumsförmedling,
vilken även den bör tas upp i detta samman
hang. Förslag ställdes att styrelsen efter en
sådan information skall kalla till särskilt
möte angående detta. Mötet beslöt enligt
förslaget.

Bengt Olofsson tog upp frågan om isbryt
ningen och undrade om inte mer sötvatten

SETTERLINDS
BAGERI EFTR.

än nödvändigt leddes via tunneln i Vette
berget och ut i fjorden, vilket därmed föror
sakade svårare isförhållanden än nödvändigt.
Bengt Kahlman från hamnstyrelsen talade
om att hamnstyrelsens budget inte medgav
en ökad isbrytningsverksamhet.

Bengt Olofsson föreslog att Samhällsföre
ningen skall ingå med skrivelse till kommun
styrelsen att dels försöka avleda mer söt
vatten via Skeppstad och dels öka isbryt
ningsverksamheten. Mötet beslöt enligt
förslaget.

Gösta Waldner föreslog att lokalerna i f d
Konsum hädanefter skulle kallas "Hamn
kontoret". Efter förslag beslöts att styrel
sen skall kontakta pensionärsföreningens
styrelse och utarbeta förslag på namn.

Tel. 0525·31810

Bengt Olofsson tog upp frågan om tomter
för egnahemsbyggare och undrade om svå
righeterna att sälja Falkelidsornrådet brom
sade de övriga planerna på tomter. Beslöts
att hänskjuta frågan till styrelsen för vidare
behandling.

Kjell Jonasson föreslog att punkten övriga
frågor egentligen är en onödig punkt som
endast skapar långt utdragna möten och
olust inför styrelsearbete och därför i fort
sättningen bör uteslutas. Detta motsatte sig
Bengt Kahlman, Bengt Olofsson m fl.

Möjligheterna att lämna förslag enligt
§6 pkt 4 debatterades. Ingrid Lundblad
föreslog att i kallelsen skall uppmanas att
inlämna förslag i god tid till mötena. Mötet
beslöt tillstyrka Ingrid Lundblads förslag.

§11 Klas Lundblad tackade mötesdelta
garna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Lars-Erik Granqvist/sekr.
Justeras: Bengt Kahlman, Ivar Olsson

Box 24, 45071 FJÄLLBACKA

Egen tillverkning av

BAGERI- och

KONDITORIVAROR

Tel. 0525-310 29

Fjällbacka Pappershandel
Störst i Fjällbacka

Vi växer sakta och säkert!
Genom åren har vi alltid strävat efter att hålla en
vänlig och personlig kontakt med våra kunder. Vi
har alltid arbetat hårt för att kunderna skall få
kvalitetsprodukter och för att tillfredsställa våra
kunders speciella behov.

Vi är tillräckligt små för att klara det!

Vi känner våra kunder personligen och vi vet
vilka krav kunderna ställer.

Alla vi på Lerstens Kvarn är alltid redo att ge
personlig och professionell service.

Ring oss! Vi vill gärna göra affärer med dig!

Med vänliga hälsningar
LERSTENS KVARN AB

Rolf Silvstrand
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Optimistiska musselodlare:
Forts från sid 7

Det är ingen räddhågad satsning den här
kvartetten gjort när den väl bestäm4e sig
för att odla musslor. Det som framför allt
avgjorde beslutet var att de båda sönerna
Björn och Håkan behövde vettiga arbeten
för att bo kvar i sina hemtrakter.

Björn prövade på ett halvår som buss
chaufför i Göteborg - och det var mer än
nog av stadsliv för honom. För tillfållet
fiskar han sill med Rune på Musö; än kräver
inte musselodlingarna hela hans tid. Håkan
muckar till våren och då är det kanske lagom
dags att sätta händerna i årets "vårbruk".

"Sättlingar"

Musslorna förökar sig under våren och
sommaren, så då måste man ha allting klart
för att kunna sätta ut banden i rätt tid.
Den rätta tiden är mycket viktig och passar
man inte den, kan hela satsningen gå om
intet. Det måste vara rätt temperatur och
rätt salthalt i vattnet för att de larver som
utvecklats ur musslans "sättlingar" ska
fästa på odlingarnas glatta band. Från det
att musslan släppt sina sättlingar tar det tre
veckor innan de utvecklats till larver och
fäster på underlaget för att utvecklas till en
färdig mussla.

Två år tar det innan musslan är mogen att
skördas. Då räknar man med att den är så
stor att det går ca 40 stycken på en liter. På
bandet går det ungefär 1 000 musslor per
meter.

- Vi tyckte det var en djärv satsning när
vi satte igång, säger Åke, men som det ser
ut nu så går ju allting jättebra. Nu i novem
ber är de redan en centimeter längre än de
borde vara; den största jag har mätt var 42
mm.

Nästa år vid den här tiden bör vi kunna få
en definitiv rapport om hur det hela lyckats
för dem, med det första steget. Då har de
tagit upp sin första skörd.

- Vattnen här är idealiska för musselod
lingar, menar Gunnar, nästan ända upp till
norska gränsen. Den största varbölden är
Norge som släpper ut så mycket orent av
fall. Men här nere har vi just så salt och fmt
vatten som det ska vara.

- Men musslan har ju den fma egenskapen
också att den renar sig själv från gifter, säger
Karin. - Det tar fjorton dagar så är muss
lan ren igen efter en förgiftning. Det kan ju
ske genom vissa alger t ex.

Risken för sådana förgiftningar inträder
inte förrän vid vattentemperaturer över
20 grader. Det är långt ifrån sådana tempe
raturer som musslan skördas i under sep
tember-april.

Ejdern har nämnts som en stor fiende till
musslan, något som definitivt inte bekym
rar Åke och Gunnar:

- Vi liar massor av ejder ute på odlingar
na vid Brattö, säger de, minst 200 stycken.
De har ätit ren vajern på två odlingar och
de äter så mycket att de knappt orkar lyfta.
Men det är något vi kan bjuda på. Själva
banden, som är den del som skördas, är
för svåra att äta av, eftersom de är så mjuka
och böjer sig undan. Då är sjöstjärnan en
värre fiende, för den äter ur musslan. Men
för den ,som har mindre odlingar kan det
kanske vara kännbart vad ejdrarna gör ock
så, medger de.

Både Gunnar och Åke är nöjda med ut
vecklingen hittills, och det gäller också
Karin:

- Det är både roligt och intressant. Vi
är ju med allihop när banden ska i sjön till
exempel. Då är det hela familjen som får
hugga i, både fruar och fästmör. Men det
sköter sig ju inte självt sedan heller. Det
krävs allt passning. Det måste bojas upp när
det tyngs ner och ibland kan det vara risk
att någon boj sliter sig trots att de är väldigt
stadigt förankrade.

- Jag tror att det är slut nu med de många
lycksökare som prövat på det här, säger
Åke. - Det är inte bara att hänga ner band
från några tunnor och tro att det ger resul-

VISAB.VÄRMECENTER
HELÄGT DOTTERBOLAG TILL 9> SVENSKA PETROLEUM AB

Oslagbar service
• Personligt engagemang
• lokal förankring
• Delbetalning

BENSIN • SMöRJOUA

TANUMS
OLJECENTER
TEL. 20875

•DIESEL•

Köp oUan lokalt
och svenskt!

Leveranstrygghet
• Egen råolia
• Egen raffinering
• Egen distribution
ELDNINGSOUA
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"En stor marknad utomlands"
tat. Man måste ha resurser för en ordentlig
satsning. Lastbil med kran för att köra mate
riel, och rediga flottar för att köra ut tun
nor, band och sänken på. Och har man od
lingar av den storleken som vi håller på att
starta, så är det inga små mängder det rör
sig om. Jag vet inte hur mycket järnskrot
vi hävt i sjön som förankring.

Det är inte bara mycket järnskrot som
går åt. På varje odling går det 3 000 band,
Fjällbackaodlarna har fyra odlingar och
varje band är sjumeter långt.

Musselina köper

Att Björn och Håkan skulle få ett vettigt
arbete var ett av huvudsyftena med den här
satsningen. En odling kräver en arbetsinsats
på ca 600 timmar har man räknat ut. Ett
normalt arbetsår rymmer 1 850 timmar, så
det som hittills är igång räcker i princip till
1,25 heltidsarbeten; med de projekterade
odlingarna räcker det till några fler heltider.

Drömmar

Vilka andrahandseffekter ifråga om syssel
sättningen i land som musselodlandet kan
ge är det ingen som har räknat på. En sill-

fiskare på havet räknar man med ger nio
jobb i land.

Naturligtvis drömmer Hugossönerna och
Petterssönema om att så småningom kunna
bygga på verksamheten - till en början
kanske bara med en skördebåt för att kun
na erbjuda sådana tjänster till andra odlare.
Men någonstans i bakhuvudet ligger ideer
om att kunna löpa linan ut och låta föräd
lingen ske "på platsen" för att ge fler fjäll
backabor tillfålle att bo kvar och arbeta i
den· bästa av orter - hemorten.

MAGNUS LINDSTRÖM

Box 300 ·45700 Tanumshede . Tel. 0525/290 20

- Det blir som härifrån till Ljungskile det,
säger Gunnar, som är åkare i vanliga fall.
- Nästa år kommer vi utan vidare till Göte
borg med de odlingar vi sökt tillstånd för.

Gunnar har haft mycket körningar för
Musselina AB i Bovallstrand, som är den
största förädlingsindustrin hittills. Där har
han kunnat lära sig mycket om musselod
landets hemligheter. Det är mycket tack
vare den uppmuntran och det stöd som
man har fått från företaget som gjort att
man vågat slå sig på en sådan här satsning.

Musselina AB köper skörden på bandet
och kommer med sin skördebåt och tar
hand om det hela. Företaget har kapacitet
för att ta hand om råvaran från 40 odlingar,
men har bara 24 själva. Med skörd vart an
nat år gör detta att man kan köpa in reste
rande 2 800 ton från andra odlare. Så det
finns utrymme, menar Åke och Gunnar:

- Marknaden fmns, den saken är klar.
Sverige importerar 10 000 ton mussla per
år, och det måste jU: vara bättre med en
inhemsk produktion. Utomlands finns en
stor marknad. Vattenkvaliten har försäm
rats för de utländska producenterna och
ger sämre skördar än tidigare.

Hög kvalite

- Den svenska musslan håller hög kvali
tet jämfört med utlandet. Möjligheter att få
avsättning för produktionen finns, det är
mest fråga om att få igång exporten, menar
Åke och Gunnar.

Hittills är det i Bovallstrand som produk·
tionen har legat, men säkert skulle både
Abba och Bovik vara intresserade om det
kom till stånd en odling i större skala som
kunde förse industrierna med råvara mera
kontinuerligt, det tror i varje fall Åke och
Gunnar.

- Sannäs Räkor har förklarat sig beredda
att ta upp produktionen den dag de kan få
en jämn tillförsel av fem ton per dag, berät
tar Åke. - Det säger sig självt att man inte
kan hålla en industri i produktionsbered
skap när det kanske en dag kommer ett ton
och nästa dag ingenting.

Vill du ha garanterat högsta
lllöjliga kvalitet på dina bilder
Tack vare hundratusentals nöjda kunder
är Extra Film AB Skandinaviens största
postfotolaboratorium. Vi har de moder
naste maskinerna som finns tillgängliga
för framkallning och kopiering av färg
kort. Detta gör att du får högsta möjliga
kvalitet och säker bild hantering.

Enkelt och bekvämt
Du kan lämna in din film på över 45.000
inlämningsställen (brevlådor). Det kan du
göra när det passar dig. De tar emot din
film dygnet runt. När färgkorten är klara,
kommer de direkt hem till dig.
Du får returfilm året om. Dessutom får du
15 dagars kredit som gör att du kan se på
korten i lugn och ro, innan du behöver
betala.
Du slipper alla fördyrande mellanhänder.
Det gör dina bilder billigare från Extra
Film AB.
Från Extra Film AB får du en flexibel,
tidsbesparande och billig fotoservice.

:Extra Film AB=====
-Enkelt och bekvämt -
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Raymonds rader

Sjukhemmet
färdigt 1986

Med två miljoner kronor upptagna
i Landstingets årsbudget för projekte
ring, och 52 miljoner kronor i investe
ringar den närmaste femårsperioden,
är det knappast några hinder längre
för att Fjällbacka sjukhem ska bli
verklighet.

I september 1986 beräknas hemmet stå
klart, möjligen med något färre antal vård
platser än de dryga 50 som planerats från
början. Man har räknat med att det år 2000
kommer att vara för många vårdplatser i
norra länsdelen i förhållande till behovet.
Men då har man troligen inte tagit hänsyn
till alla som flyttar dit efter pensioneringen.
I dagsläget är det en stor brist på vårdplatser.

Ingrid Bergman
och hennes tid i Fjällbacka hade jag
tänkt skriva om i det här numret. Ty
värr hann jag inte skrapa ihop tillräck
ligt med material. Ni som minns och
känner till, hör av er och berätta. Kanske
det kan bli något fint till sommarnum
ret. Ring mig, Magnus Lindström 0525/
10679.

PRESSTOPP
Till Fjällbacka Lucia valdes i år Per

nilla Karlsson. Lucian kröntes vid den
traditionella jul- och luciafesten den
11 december, som anordnas av FIK:s
damsektion. Pernilla valdes vid skylt
promenaden den 5 december.

Återigen har snart ett verksamhets
år gått till ända. Naturligt görs då
summeringar av såväl positiva som
negativa händelser och beslut. För
Fjällbacka som samhälle, bör det vara
intressant att se hur den kommunala
verksamheten kan smitta av sig på
samhället och dess näringsliv.

Den fysiska planeringen har under senare
delen av året varit riktad mot framtagande
aven detaljplan för Landstingets vårdcent
ral- och sjukhem samt för ett nytt skolom
råde inrymmande för-, låg- och mellanstadie
skola.

Slutresultatet blir att anslutningsvägen
mot Sälvik dras något närmare samhället.
Plats för landstingsinrättningarna bereds
söder om denna väg och skolornrådet för-

Staten betalar
halva badhuset

Naturvårdsverkets anslag på 250.000 kr
gör att den redan påbörjade renoveringen
och utbyggnaden av badhuset beräknas va·
ra klart till sommaren. Hela kalaset går på
600.000 kr, varav kommunen alltså betalar
resterande 350.000.

läggs söder om Olof Thorens verkstad och
öster om Alebäcken.

Är 1986 faller det på kommunen att ha
klart barndaghem och hyreslägenheter samt
byggklara bostadstomter.

Sälviks camping kommer att anslutas till
samhällets Va-nät. Detta är välkommet då
de tunga tanktransporterna därigenom för
svinner.

I långtidsplanen ingår utbyggnad av första
delen vatten-avlopp-gator för bostadsområ
det Kullen. Arbetena är inlagda i investe
ringsreserven hos länsarbetsnämnden.

Detta var ett litet axplock ur den kom
munala dagboken. Därmed tackar jag för i
år och önskar alla läsare Ett riktigt Gott
1983.

RAYMOND HANSSON

TanumsU

Bibliotek

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET I FJÄLLBACKA

Vill Du läsa?
- spännande thrillers, kluriga deckare, romantiska romaner, intressanta
bygdeskildringar eller bildande facklitteratur? Kom i så fall till biblioteket
och låna!

Vill Du forska?
- efter Dina förfäder och släktingar? Då är Du välkommen till vårt stu
dierum där kyrkböcker m.m. finns på mikrofIlm som Du kan studera i
en läsapparat.

Vill Du ordna ett möte?
- eller sammanträde för Din förening eller organisation, i en lokal där
det finns modem AV-utrustning? Då är det ide att Du pratar med Ella
Persson som är fIlialföreståndare. Ringer Du så är numret 0525/314 53.

Nedanstående motiv från Fjällbacka (30x42cm) kan du köpa på biblio
teket för 30 kr. Vill Du ha hela serien som Sven-Olle Strandberg tecknat,
så är priset 100 kr för alla fyra motiven.

BIBLIOTEKET ÄR
ÖPPET PÅ
MÅNDAGAR OCH
ONSDAGAR 15-19
FREDAGAR 17-19

Munk-Reklam, Munkedal


