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1. Mötet började med en ”optisk observation” av det nya exploateringsområdet 

ovanför Killebäcksvägen som för vilket GOFAB skickat in begäran om 

planlösning till Tanums Kommun. Peter, som på uppdrag av GOFAB 

genomfört mycket av röjningsarbetet redogjorde utifrån sin kunskap om hur 

GOFAB’s planer såg ut för området. Husen kommer att sträcka sig utmed 

sidorna på bergen, och kommer alltså inte att ligga på bergen som på 

Paradishöjden. Vi kan dock utgå från att en hel del sprängning av sten och 

hällar kommer att ske. Utsatta ros pinnar markerar vägcentrum genom 

området. Dammen kommer ej att dräneras utan planeras få finnas kvar och 

vad gäller dagvatten finns lösning för dränering. En förutsättning för att 

GOFAB ska gå vidare med sina planer är att anslutningsväg dras direkt till väg 

163. Mycket diskussion inom styrelsen hur vi ska ställa oss till GOFAB’s 

begäran om att vi som förening ska ställa oss positiva till deras begäran om 

planlösning. Oro uttryckets dels för konsekvenser vad gäller vatten och dess 

dränering pga. kommande hårdytor och dels för risken av att motorfordon 

(mopeder, fyrhjulingar, bilar etc.) kommer att tillåtas nerfart till samhället via 

Killebäcksvägen. Denna oro är gemensam för många av de boende längs 

Killebäcksvägen. Samtidigt uttrycktes också åsikter om att detta i så fall kan 

ge en önskvärd avlastning av huvudvägen genom samhället. 

 

Beslut: Föreningen Framåt kommer att stödja GOFAB’s ansökan om 

plantillstånd under förutsättning att Föreningen Framåt tillåts få en aktiv roll i 

planförfarandet med specifikt fokus på trafik och vatten 

 

2. Badbryggorna i Killebäck behöver tas upp inför vintern 

 

Beslut: Aage ansvarar för att så sker inom de närmaste 2 veckorna 

 

3. Från Haralds Wiman har inkommit förslag på att badstegen på badbryggan i 

Killebäck skall handikapp anpassas 

 

Beslut: Frågan bordläggs i arbetsutskottet för beslut vid framtida 

styrelsesammanträde 

 



 

4. VA-arbetet fortskrider i Killebäcksområdet, dock med en försenad tidsplan 

pga. problem med grundvatten och lera. Man är dock klar med tryckningen av 

ledningen under Ejdge-tjärnet. Mycket grävningar inom området just nu.  

 

5. Gran behöver införskaffas inför samhällets adventsfirande 

 

Beslut: Peter Samzelius ansvarar för ordnande av gran 

 

6. Övriga frågor 

 

Anna undrade om statusen vad gäller föringens medlemsantal. Enligt Nils M 

uppgår dessa till 145-150 medlemmar (enskilda eller familjer).  

 

Thomas lyfte frågan huruvida inte styrelsen efter långt och troget arbete 

förtjänade lite TLC (Tender Love & Caring) och erbjöd sig att upplåta sin 

boning till ett trevligt samkväm på styrelsens bekostnad. Thomas förslag var 

uppskattat av samtliga närvarande. 

 

Beslut: Thomas inkommer med förslag till styrelsen på när detta skulle vara 

lämpligt 

 

Thomas berättade om att hans företag införskaffat en ”drönare” med vilken 

man kan ta fantastiska filmer i HD-kvalitet från upp till 500 m höjd. Man skulle 

t.ex. kunna låta denna drönare filma ”entrén” till Kämpersvik utifrån Musö-

fjorden och sedan vidare in mot samhället. Denna film skulle sedan kunna 

läggas ut på föreningens hemsida. Samtliga närvarande tyckte detta var ett 

fantastiskt förslag 

 

Beslut: Thomas kontaktar Lars Joelsson gällande det praktiska.  

 

 

 

 

 


