Styrelsemöte 120115
Närvarande: Elisabeth, Aage, Nils, Lars, Jan-Erling.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
1.Mastens flyttning från Paradishöjden till Viksberget.
a)Varför skall masten flyttas? b)Hur farlig är strålningen? c) Varför man skall
bygga en väg upp till masten?
Enligt mötets mening så är det mycket oklart varför masten skall flyttas och hur
farlig är strålningen för de närmaste. Mötet ifrågasätter också varför man skall
bygga en väg upp till masten då det blir ett ingrepp i naturen.
Beslut:
Ordf. kontaktar Teracom och kommunen för mer information om dessa tre
frågor.
2. Nya bryggor i Skredfors:
Länsstyrelsen har givit Kämpersvik Hamn AB (Hamnbolaget) tillstånd att bygga
en ny hamn i Skredfors trots att vi i styrelsen har lämnat synpunkter på att det
blir ett stort ingrepp i naturen. Vi har dock inte överklagat. Vi vill nu uppta en
diskussion med Hamnbolaget för att få till en acceptabel lösning.
Beslut:
Ordf. kontaktar Christer Magnusson för att få till ett möte med Hamnbolaget och
styrelsen under våren.
3. Berättarkväll:
Beslut: Vi ordnar berättarkvällen den 10:e mars i Gula Garaget. Kvällens tema
stenhuggeri och sjön. Håkan Nilsson från Veddö är inbjuden som föreläsare. Vi
har också kontakter med Benjamin Grahn och hans kollega Stig att komma.
Jan-Erling och Nils förbereder också ett inlägg.
4 Hemsidan:
Hemsidan behöver uppdateras, bla vore det bra om man kan se bildtexterna på
albumbilderna. Kostnaden blir maximalt 4000 kr.
Beslut:
Vi uppdaterar hemsidan och anlitar professionell hjälp för detta. Peter och Lars
ordnar detta.
5. Almanacka:
Ny almanacka skall göras även i år.
Beslut:
Arbetet påbörjat, tema blir sjön med bad och fiske. Elisabeth, Jan-Erling, Lars
och Ranja träffas för första träffen 24/1.
6. Böcker:

Vi pratar om att ge ut Pelles sammanställning av Skut-epoken som en bok. Flera
har frågat efter denna. Det vore också roligt att ge ut en skrift om Kämpersvik
med t.ex. Pelles historier om förlisningar och Folke
Anderssons ”skepparsonens” berättelser.
Beslut:
Vi bildar en redaktionsgrupp Elisabeth, Jan-Erling, Lars samt fråga Ranja.
Första träffen blir den 24/1.
7. Kommunala bryggan:
Långebryggan är mycket bra och nu byggs bryggan längs vägen. Belysningen
skall nu sättas upp och det vore bra om man kunde sätta upp nya lampkupor i
stället för de gamla.
Beslut:
Elisabeth kontaktar tf hamnchef Bengt Rosengren.
8. Hamnplanen och området vid Skräddarn:
När man drar avloppet till gamla pumpstationen har man grävt upp en stor del av
marken vid Skräddarn. Trädgårdsjuntan har tidigare velat försköna denna yta.
Det vore ett bra tillfälle att nu ta bort alla buskar och plana ut marken.
Hamnplanen där bussen vänder är gropig och vatten samlas vid den nya
rosplanteringen.
Framkomligheten har varit begränsad på Hallsviksvägen därför öppnades
tillfälligt vägen via Tronseröd. (på föreningens iniativ)
Beslut: Aage kontaktar platschefen för BOFAB (Paraishöjden) om att göra
iordning hamnplanen, fylla upp med grus samt iordningsställa den kommunala
marken vid Skräddarn.
9. Ehrencronas område:
Troligen kommer arbetena i gång i mars månad. Man skall inte bygga hus utan
göra iordning tomter för försäljning. Avloppet kommer att nu dras till området.
Ehrencrona kommer på årsmötet och informerar om planerna.
10. Övriga frågor:
Loppis:
Kan man utveckla denna dag. Kombinera med hantverkare som visar sina
produkter. Kan vi ha en ”antikrunda” t.ex. få Björn Gremner att värdera
antikviteter. Vi måste gallra bättre i de föremål som kommer in.Bra om vi
fortsätter förra sommarens iniativ att kombinerar med berättarkväll.
Beslut:
Vi tar upp dessa frågor på nästa styrelsemöte.
Gräsklippare:
Behöver en översyn. Peter Samzelius har erbjudit sig att förvara gräsklipparen i
sin lada. Kan vi i styrelsen ta hand om en klippning var?
Beslut:
Gräsklipparen lämnas in för en översyn, Aage kör in den till verkstaden. Vi tar
tacksamt emot Peters erbjudande. Frågan om vi i styrelsen själva kan klippa
gräset tas upp på nästa styrelsemöte.

Ljudanläggning:
Vi behöver en enkel ljudanläggning för olika arrangemang. Kostnad ca 12000 kr.
Beslut:
Vi beslutar att köpa en anläggning till föreningen. Ordf undersöker vad som
finns.
Iordningställande av badplatserna:
I Killebäck behövs nytt grus och att man ordnar ”barnvagnsnedfarten” till
stranden
I Skredfors behöver man upprusta stranden och framför allt de L-stöd som nu
glider isär. Vi har tidigare skrivit till kommunen om detta men inget har hänt.
Beslutet:
Aage prata med platschefen på BOFAB om badplatsen vid Killebäck.
Ordf skriver en skrivelse till kommunen om Skredfors badplats. Denna skickas
ut till styrelsen för synpunkter innan den skickas till kommunen.
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