Styrelsemöte föreningen framåt 181027
Närvarande: Reinhold, Tyrone, Elisabeth, Lars, Jan-Erling, Sara, Monica, Nils, Peter och Martin.
Alla hälsas välkomna till hösten första möte.
Dagordningen lästes igenom och godkändes. Tillägg till denna tas upp på övriga frågor.
En nalle är utdelad till Kämpersviks nyaste invånare, Tove och Andrés pojke Vidar. En ny familj har
flyttat in i samhället, Lars vill intervjua dem till hemsidan.
Adventsfirandet blir den 1/12 klockan 17. Gran finns på en allmänning på Heljeröd, Peter kollar och
hör av sig när det passar att ta den. Nils ordnar glögg, Elisabeth handlar pepparkakor och godis. Aage
ställer upp som frivillig vid kastrullerna.
Fråga från årsmötet om en ramp för kanoter vid hamnplanen. Helst platta stenar som man bara
lägger ut där. Peter föreslår att han kan göra det i samband med granen vid advent.
Städning efter stormar, det behövs inte just nu. Stenar i Skredfors behöver läggas på plats.
Badhytter behöver renoveras och Bertil Karlsson är tillfrågad och vill göra jobbet, ett förslag kommer
upp med att man istället kan samarbeta med hamnbolaget då dem ville göra badhytter längre in som
vi inte tror att det finns behov av där. Peter kollar detta eftersom han jobbar med detta projekt. Vi
avvaktar tills arbetet med VA vid Skredfors är gjort så att det inte finns risk att badhytterna förstörs.
Beslut på att det skall renoveras innan våren i alla fall.
Hamnplanen: små skyltar är ordnade med namn på växter och deras släktskap.
Trädgårdsjuntan är tillfrågade för att göra fint uppe vid fotbollsplanen.
Ev. tennisbana uppevid fotbollsplanen. Vem blir ansvarig för att sköta denna. Det finns även andra
förslag som volleyboll eller paddletennis. Just nu ligger frågan hos hamnbolaget, Lars bjuder in
Christer Magnusson till ett styrelsemöte så att vi kan samla och ställa våra frågor direkt till honom.
Skredfors: Peter informerar om arbetet som pågår där ute just nu med att dölja en vatten-och
avloppsledningar. Det skall byggas två bryggor, en mellan långbryggorna och en vid Tore. Sju stycken
sjöbodar samt lådbodar vid en brygga. VA kommer till badplatsen och man skulle kunna använda sig
av detta, en vattentoalett och vatten till bastun. Lite delade meningar om detta, det medför ju jobb
och tillsyn av oss om det inte är så att kommunen tar på sig detta, eftersom de sköter utedasset.
Kämperöd: Allt går enligt planerna, just nu inväntar Peter besked från Ellevio.
Berättarkvällar: Då kvinnan vi hade tänkt skulle komma har blivit väldigt sjuk så avvaktar vi med
detta. Förslag på att ha en i mars och fråga Marcus och Ingela Holgersson, Grebys mejeri och ”ostronLasse” Lundberg.
Anna vonElern har tänkt att ha en minijulmarknad i sin ateljé den 8/12. Förmedla detta till folk vi
känner som gör olika hantverk.
Fiberföreningen: Information om att femårsavtalet går ut nu till sommaren. Deras styrelse vill ha in
synpunkter från sina medlemmar.
7/11 kommer nya ägaren till Killebäck och Mellandaben Urban Sturk till Lars garage för att träffa oss.
Han vill etablera en kontakt med oss, de som kan kommer klockan 19.

Övriga frågor: Jan-Erling önskar att vi skulle sammanställa ett litet informationsblad om Kämpersviks
historia. Många besökande vid ex hamnplanen frågar och är nyfikna på samhället. Lars och Jan-Erling
kollar upp detta och kontaktar folk i samhället som kan berätta.
Minnesfonden för Bertil och Greta: Vi planerar att ordna med stenbänkar och bord som vi kan
placera ut på lämplig plats. Samtal med stenhuggeri fortlöper och Peter tipsar även om att vi kan
hålla utkik ute i Skredfors.
Ny bänk till Killebäck måste ordnas, gärna i ek eller lärk. Nils och Tyrone pratar med Bengt i Säm.
Flaggstång vid fotbollsplanen, först hitta bästa placeringen. Elisabeth kollar efter en 12 meters
flaggstång och en Kämpersviksvimpel, ordnar detta till våren.
Jan-Erling kontaktar kommunen om bullerplank och insynsskydd vid återvinningen.
Nästa möte blir den 26/1 klockan 15 i Lars garage.
Mötet avslutas och vi tackar för kaffe och fikat.

Sekreterare: Monica Dahlqvist

