
Protokoll fran Styrelsemdte for Foreningen Framat 9/10 -22 

Narvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Kia Berggren, Sara Reimbert Westlund, Tove 
Nordvahlen, Nils Mattson, Robert Collin, Martin Sterner, Peter Joelsson, Peter Samzelius, Eva 
Melin samt Sture Wingard via telefon. 

1. Adventsfirande 
Den 26/11, lordagen innan forsta advent anordnar foreningen det traditionella 
adventsfirandet klockan 17.00 nere pa hamnplanen. 
Nils koper glogg, pepparkakor, och skumtomtar assisterad av Kia. 
Tyrone, Lars och Nils iordningsstaller ljusgranen dagen innan. 
Tyrone ansvarar for musiken med ukuleleorkestern. 
Lars bidrar med sin induktionshall till gloggkokningen och Nils med sladd. 
Nils och Lars inforskaffar aven marschaller och eldkorgar. 
Styrelseledamoter som kan narvara samlas klockan 16.30 for att hjalpas at med 
forberedelserna. 

2. Lekutrustning till lekplatsen 
Den av kommunen utiovade klatterstallningen har inte blivit verklighet an men Kia 
fortsatter att stota pa och kontaktar ansvariga igen. 
Forslag om ett s.k. voltracke skall ocksa skickas som onskemal till kommunen 
alternativt att vi inforskaffar ett sadant sjalva om kommunen godkanner det pa "sin" 
lekplats. 
Robert undersoker var man kan kopa nya nat till fotbollsmalen och bestaller sadana 
for uppsattning. 

3. Nya banker 
Bankarna vid fotbollsplanen ar helt uppruttna och behover bytas ut. Peter S kollar om 
han har nagra kraftiga ekstockar i lager eller om han kan hitta sadana som ersattning 
for parkbankarna. 
Det behovs aven ett nytt "pick-nick-bankbord" till lekplatsen. Mojiigen kan vi fa ett 
sadant av kommunen. Lars kontaktar ansvarig pa kommunen och hor efter. 

4. Grillplats 
Foreningen vill anordna en grillplats vid lekplatsen i stil med den vi har nere vid 
badplatsen i Skredfors. 
Lars hor med tillverkaren av grillgalleranordningen om ytterligare en att sattas upp 
vid lekplatsen. 

5. Skateboardramp 
Peter S har tagit reda pa en skateboardramp fran Grebbestadskolan. 
Vi hor efter om vi kan satta upp rampen vid fotbollsplanen bakom bortersta malet. 
Tyrone och Nils har mote med kommunen pa tisdag och fragar da om det ar ok. 
Alternativt om den kommuntjanstemannen inte handhar sadana fragor sa tar Kia upp 
det i samband med lekredskapen. 

6. Vedboden 
Vedboden behover en lasbar dorr. Tyrone och Nils tillverkar en sadan och satter upp 
den och forser den med ett hanglas. Senare ser vi om det ar dags att byta ut laset pa 
bastun och i sa fall ha las med samma nyckel till bade vedbod och bastu. 



7. Bastu 
Vi har nu ett mer miljovanligt skorstensror, "Green Flame", men det behover sotas 
oftare. Peter S gor detta med jamna mellanrum. 

8. Detaljplanen fran Kampersvik Mark 
Inget nytt har framkommit men styrelsen foljer och bevakar utvecklingen. 

9. Sommarens algtillvaxt i Killeback 
Algtillvaxten langs inne i viken har i sommar varit mycket stor och stora sjok av alger 
drev omkring i vattnet och spolades upp pa land pa sandstranden i Killeback. 
Vi forsoker att aktivera de boende i Killeback och andra som vardesatter bad pa 
stranden att kontinuerligt rensa den fran algerna. 
Peter S ska se om det gar att rensa kulverten pa stenpiren for att fa en battre 
cirkulation och flode och darigenom motverka ansamlingen av alger. 

10. Stenpiren i Skredfors 
Peter S kom med ett forslag om hur man kan gora Skredfors badplats tillganglig for 
fler badande under sommarsasongen. Hans forslag var dels att bygga "bryggor" pa 
omse sidor av piren i langsgaende riktning och avsluta med ett tradack med 
badstege. Han hade ocksa forslag pa att den bryggan som tidigare gatt langs berget 
ska aterstallas. 
Styrelsen stallde sig positiv till hans ide och Peter S skissar vidare pa ett mer konkret 
forslag till nasta styrelsemote. 

11. Ovriga fragor 
• Tyrone och Nils har en ide om att bygga ett litet "grasklipparhus" dar var 

nyinkopta akgrasklippare far plats och ar i sakrare forvar. De hor med 
kommunen om det ar ok att bygga det nere vid parkeringen vid hamnplanen. 
Styrelsen tyckte att forslaget var bra och gav bifall. 

• Vi har fatt mer "Kampersviksklader" som forvaras hos Lars. Vi behover dock 
inte betala for dem forran vi saljer dem. 

• Stolparna till badbryggan i Killeback behover kapas for att underlatta i 
laggning och upptagning. Nils och Tyrone ombesorjer att detta sker. 

• Peter S hade ett forslag om att kora medlemskapen via ett program, t.ex. 
"Fort Knox" och darigenom fa en medlemsmatrikel dar vi kan maila eller 
sms:a nar det ar dags att betala medlemsavgiften och aven paminna om det 
behovs. Idag registreras inte alia medlemmar utan forblir anonyma. Peter S 
undersoker vad det skulle kosta att ha ett sadant system. 

12. Nasta mote 
Nasta styrelsemote gar av stapein den 11/12 -22 klockan 15.00 i Gula Garaget 

Vid protokollet: Justems: 


