
Styrelsemöte Föreningen Framåt Kämpersvik 110619 

 

Plats: På fotbollsplanen.  

Närvarande: Aage Nielsen, Jan-Erling Ohlsson, Magnus Danielsson, Lars Joelsson, Peter 

Samzelius, Elisabeth Carlsson, Anna von Elern, Nils Mattsson och Monica Nielsen. 

 

 Mötet öppnas och dagordningen godkändes. 

 

 Jan-Erling informerar om läget på Paradishöjden. Bygget är stoppat just nu pga. att det 

inte finns något godkänt bygglov. 

 

 Midsommar: Material till stången ordnas på torsdag eftermiddag. Elisabeth ordnar 

kräftorna. Monica och Aage gör iordning en vinstplan för ett lotteri där Anna skänker 

en eltandborste som första pris. Anna kör sitt tavellotteri som hon påbörjade på 

strandstädningen. All mat och dryck är inköpt. Kalendern är på gång, Jan-Erling ringer 

och påminner. Lite diskussion om priset, om det skall vara skillnad om man är 

medlem eller inte. Vi beslutar att ta samma pris 100 kronor för alla oavsett 

medlemskap eller inte. Däremot skall vi uppmuntra folk att betala medlemsavgiften. 

Vi träffas klockan 18.00 på torsdagen och klockan 10.00 på fredagen, festen börjar 

som vanligt klockan 14.00. 

 

 Vi har fått en förfrågan från Kämpersviks Hamn AB ang. en bom till Skredfors och 

styrelsen beslutar i majoritet att vi inte vill ha en bom därute. Skrivelsen är med som 

bilaga till protokollet. Vi beslutar att både protokoll och skrivelse skall skickas som 

svar till Kämpersviks Hamn AB. 

 

 Infoblad om midsommar och loppisen delas ut i brevlådorna ikväll. 

 

 Bänkar och bord måste ut. Kent, Elisabeth och Aage ordnar detta. 

 

 Markbygg har lagt ut stenar på hamnplanen och trädgårdsjuntan har planterat rosor. 

 

 Kommunen har inte lagt på sand på badplatsen i Skredfors, Jan-Erling kontaktar Börje 

Ahl. Vi är villiga att göra detta om inte kommunen gör det. Vi måste ha nya kättingar 

till landgången i Killebäck, Peter tror att han kan ordna detta. 

 

 Berättarkvällen blir av den 14/7 klockan 17.00 i Lars garage. Lars har kontaktat 

Christin Appelqvist ifrån Tjärnö marin. Per Jansson berättar om båtar, han har även 

kontaktat Benjamin Gran-Danielsson som har tackat ja. Han skall även fråga Lars 

Ljunggren om han vill delta. Föreningen står för förfriskningarna. 

 

 Vi vill använda våran boulebana. Om vi börjar träffas kanske det blir fler som hänger 

med. Styrelsen träffas på onsdag den 29/6 klockan 19.00 och försöker få igång ett 

intresse. 

 

 Vi behöver flytta gräsklipparen, det är trångt ute i förrådet, vi får fundera hur vi kan 

göra. 

 



 Vill någon hyra bord och stolar skall vi hänvisa till Aage som sköter bokningarna. 300 

kronor tar vi oavsett mängd. 

 

 Vi måste framhäva trädgårdsjuntans arbete på midsommar, Lars frågar Annette om 

hon göra ett anslag  om trädgårdsjuntans syfte och arbete. 

 

 Flytten av parkeringsplatsen- nämnden skall behandla detta och vi vet inte när det kan 

bli. 

 

 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

Monica Nielsen 

sekreterare
 

 

 

Till Kämpersviks Hamn AB 

Vi har i styrelsen diskuterat frågan om bom på vägen ut till Skredfors. Alla i styrelsen utom en 

ledamot är emot att vi sätter upp denna bom. Huvudskälet till detta är att vi vill att Kämpersvik skall 

vara ett öppet samhälle. Speciellt viktigt är ju detta när det finns en kommunal badplats i slutändan 

av vägen. Det känns inte bra att komma till samhällen med bommar och anslag om privata vägar, ta 

t.ex. infarten till Göteröd där man möts av en stor bom. 

En bom ute vid vägen till Skredfors påverkar inte hastigheten i samhället. Här måste till andra medel. 

Föreningen kommer att uppvakta Trafikverket om någon form av markering till trafikanter att hålla 

lägre hastighet. 

Styrelsen är intresserad av ett möte med Kämpersviks Hamn AB under sommaren för att diskutera 

gemensamma frågor som långsiktig planering och exploatering i olika former. 

 

Styrelsen för samhällsföreningen Framåt Kämpersvik 

 

G/ordf Jan-Erling Ohlson 

 


