Protokoll för styrelsemöte med Föreningen Framåt 6/4
Närvarande: Jan-Erling, Nils, Aage, Klas, Harald, Thomas, Reinhold och Elisabeth

Dagordningen läses upp.
1. Flytt av telemast.
Jan-Erling m fl hade ett lyckat möte med Moser och Lekting som
lyssnade på våra funderingar.
Masten flyttas 250 m upp mot toppen av Ekeberget.
Den sätts på plats med hjälp av helikopter och andra mindre delar
transporteras upp med hjälp av fyrhjuling.
2. Brygga (Kämpersviks Hamn AB) samt badplats Skrefors
Samhällsföreningen har begärt ett möte under våren och önskar
utvidga befintliga bryggor istället.
Länsstyrelsen har godkänt bryggorna.
Är Sjöfartsverket underrättat?
Efterfrågan på båtplatser är i nuläget inte lika stort pga
prisökningar.
Skrefors:
Jan-Erling har haft kontakt med H. Wickström. Kommunen har
lovat skicka ut en representant för att undersöka säkerheten bla de
dåliga L-stöden. Haralds idé om trappstegsstöd låter bra.
Samhällsföreningen kan bidra ekonomiskt.
Jan-Erling pratar med Börje Ahl om åtgärder.
3. Killebäck.
Bryggan sätter vi i med hjälp av kranbil.
Föreningen har varit i diskussion med kommunen ang en isättningsramp (vid ”skräddarn´s”) för båtar på max 5 m.
Vägbyggarna bör återställa vägkanten.

4. Strandstädning.
Lördag 19 maj kl. 10.00
Gräsklippare och annat som står i förrådsboden i Skrefors röjs ur
och flyttas till Peters ladugård. På så sätt kan vi utnyttja boden för
ombyte vid bastubad.
Klas skriver anslag om detta och vi lägger ut det på hemsidan.
Vi bjuder på kaffe!
5.Grusning av strandpromenaden.
Vid hamnplanen har gruset försvunnit. Föreningen åtgärdar detta
med hjälp av Lars Karlsson.
När VA-arbetet är färdigt flyttas parkeringen till den tillfälliga
parkeringen vid fotbollsplanen.
Vi pratade också om en sommarparkering för båtkärror vid
fotbollsplanen i max 24 timmar.
Kommunen får ge klartecken och även sätta upp en skylt.
Jan-Erling tar kontakt.
6. Midsommar
Anslag!
I år blir vi färre medarbetare!!!!!
7. Almanacka
Den säljer vi på midsommar för 100 kr.
8. Hemsidan
Ok till uppdatering.
Mer info vid nästa möte

9. Trafikdämpning
Nils mailar Jan-Erling om förslaget som vi gjort tidigare.
Ytterligare diskussioner vid nästa möte.
9 a. Sponsorer
Elisabeth kontaktar Magnus om vad som krävs för att få
sponsorpengar från Sparbanken Tanum.
10. Rapportering
a. kommunbryggan
Den vackra Långebryggan är nu klar.
Tyvärr är de gamla armaturerna kvar trots önskemål om nya till
kommunen. Jan-Erling tar ny kontakt med kommunen för tillstånd
att byta ut dessa och att Samhällsföreningen betalar.
b. grusa hamnplanen
Trädgårdsjuntan vill snygga upp där. Thomas erbjuder jord och
maskinhjälp.
c. exploateringen Halsvik
Nu är det på gång. 13-14 nya hus skall byggas längs vägen. En ny
tillfällig bro skall göras bredvid den gamla.
Trumman till bron kommer inte på plats förrän efter 1 juli (pga av
öringen)
d. loppis
Datum blir troligtvis den 12 juli.
Vore trevligt om vi kunde få Björn Gremner (antikrundan) att ställa
upp för värdering av föremål.
e. gräsklippning
Frivilliga sköter gräsklippning och att slå gräs i diken.
Nils blir sammankallande!

f. berättarkvällen 10 mars
Välbesökt och mycket trevlig!
11. Övriga frågor
Ekonomi. Föreningens intäkter är ca 80.000 kr.
När årsberättelsen skickas ut bifogar vi inbetalningsavi (post och
bankgiro) för medlemsavgift.
Vid datorn: Elisabeth Carlsson

