Styrelsemote foreningen framat 190216
Narvarande: Elisabeth, Reinhold, Tyrone, Martin, Lars, Klas, Jan-Erling, Nils,
Monica, Anna och Peter.
Inbjudna var Christer Magnusson, Anette Lehto och Eva Mattsson.
Ordforande for motet valdes Lars Joelsson och till sekreterare valdes Monica
Dahlqvist.
• Fotbollsplanen:
Anette och Eva berattar om deras fdrslag till att forskona den nya parkeringen
vid fotbollsplanen och atervinningen. Bra att plantera innan graset har
etablerat sig. Det skall vara taliga vaxter och blomning after sasong. Ta bort
asparna som star narmast parkeringen. Garna en syrenhack som gar fran
atervinningen bort mot Kent och Elisabeths hus for att inrama parkeringen som
kommer att tillhora de nya husen.
Anette och Eva kollar upp och gor upp en budget. Innan vaxterna har etablerat
sig ordentligt sa ar det viktigt med bade skotsel och vattning. Christer kollar
upp detta med bevattningssystem och bestaller det som behovs.
Elisabeth bestaller flaggstang och Kampersviksvimpel.
Peter skoter gravningen.
Allt skall vara klart innan midsommar sa vi skall ha en planteringsdag nar det ar
dags for det samt planera in en rensningsdag mitt i sommaren. Anette och Eva
sammankallar till detta.
Vi onskar att utoka lekplatsen sa att den kan passa for storre barn, exempelvis
en hinderbana som finns pa sportshopen, vi tittar aven pa lekplatsen pa Rorvik i
Grebbestad. Vi skall gora ett forslag till kommunen om vad vi vill ha och att
kommunen heist skall bekosta detta da vi skoter sa mycket annat i samhallet
och for att det ar en kommunal lekplats.
• Skredfors: Kommunen anser att badhytterna ar i mycket daligt skick och
bor rivas. Christer gor en snabb utrakning pa vad nagot liknande kan
kosta att bygga upp och vi beslutar att Kampersviks Hamn AB tar halva
kostnaden och samhallsforeningen tar andra halften Peter tar hand om
rivningen och ny grund, Christer lamnar ett skissforslag till Lars sa fort
han har mojiighet. Aven Tyrone, Jan-Erling och Anette gor en skiss.

Vi lamnar in detta forslaget till kommunen och lamnar ny ritning och tar
kontakt med Daniel Monus. Eftersom vi tar hand om detta sa kanns det som att
vi kan be kommunen om att ta hand om de forslagen vi har angaende
lekplatsen vid fotbollsplanen.
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Belysning pa berget innanfor hopptornet, Christer pallare till detta och
foreningen koper armaturen.
Vi onskar att flytta nuvarande langtidsparkering till den nya vid
fotbollsplanen. Korttidsparkering skall vara vid staketet pa andra sidan
vagen. Vi gor en skrivelse till kommunen.
Triangein vid " skraddarns" - dar onskar vi en blomsterang, vi lamnar
forslag till kommunen om deta.
Kanotramp fixar vi sjalva, Peter ordnar.
Forslag pa tennisplan/ tennispaddle, ytan finns ju uppe bredvid
atervinningen, diskussion om skotsel och utseende. Det ar ju inte kul
med igenvaxta tennisplaner. Christer pratar med Torsten Jansson som en
gang i tiden var intresserad av att aniagga en tennisplan i Kampersvik.
Det har kommit in en fraga om hundplats i Killeback, en onskan om att fa
bada sin hund dar. Styrelsen kan inte ansvara for detta och Nils och JanErling aterkopplar till personen som har stallt fragan.
Nya bankar ar bestallda, Tyrone sammankallar nar det ar dags att ta hand
om detta.
Vintergrona vaxter uppe vid atervinngen istallet for att satta upp ett
plank.
Papperskorg vid fotbollsplanen toms av kommunen.
Vi behover kopa nytt talt och aven nagra bord. Nils kollar upp och ordnar
detta.
Forslag pa att arrangera ett lopp, kanske runt Ejgdetjarnet. Vi staller oss
positiva till iden, men lamnar ater till forslagsgivaren att han garna far
ordna detta och att vi kan lagga ut infon pa hemsidan och FB.
Berattarkvall den 23/3 klockan 17.00 gar i ostronets tecken. Forskaren
Linnea Torngren kommer och Havstensunds ostronodling med Ulrika
Lorensson har med sig ostronsoppa och ostron som besokare kan kopa
och provsmaka. Nils koper porter, bubbel och appeljuice.
Staddag blir den 1/6 klockan 10.00.
Midsommar den 21/6, kla stangen kvallen innan.
Loppis den 18/7.

• Musikafton den 18/7.
• Dans pa hamnplanen blir flyttad till stenbrottet istallet, datum ar inte
bestamt.
• Almanacka, Lars efterlyser bilder.
• Grasklippningslistan uppdateras och skickas ut av Jan-Erling.
• Arsmote blir den 3/8 klockan 16.00
• Nasta mote preliminar bokas till den 27/4 klockan 15.
• Vi har fatt en inbjudan att narvara vid en minnesgudstjanst for Ulf
Holmgren i Fjallbacka kyrka den 26/4. Nils och Lars gar.

Ordforande

,

Sekreterare
Monica Dahlqvist

