
Styrelsemöte 2015-02-15 

Plats: Hemma hos Jan-Erling. 

Närvarande: Elisabeth, Anna, Aage, Nils, Jan-Erling, Peter, Lars, Monica, Magnus och Martin ( Martin 

medverkar över skype). 

Berättarkvällen planeras och vi beslutar att den kommer att bli av den 21/3 klockan 17.00. Platsen 

blir i Lars garage. Per Jansson kommer och berättar om olika båtar och folk i Kämpersvik. Han 

beräknar sin tid till cirka 45 minuter. Vi bjuder inte in några fler denna kväll utan hoppas på att 

samtalen ändå flödar av sig själv. Nils ordnar inköp av vin och Elisabeth köper cider, Elisabeth önskar 

lite hjälp med att ordna olika tillbehör. 

Delar av Framåts styrelse har varit möte med kommunen angående ÖP 2030. Styrelsens 

representanter var Jan-Erling, Peter och Lars. Besked om förslag till översiktsplanen kommer i maj. 

Två ansökningar om förhandsbesked gällande planansökan har inkommit men fått avslag till 

översiktsplanen är färdig. Styrelsen fick frågor om vad vi anser att gränsen till Kämpersvik går 

förslaget är att Heljeröd/Kämperöds området och vändplatsen vid Halsvik är en gräns som känns 

naturlig. Vid Vik blir det lite svårare, vi har tidigare räknar  alltid med Stora Anrås och Ostorp när vi 

delar ut information. Kommunen tyckte att väg 163 var en naturlig gräns. Viktigt på mötet var att vi 

tryckte på vikten av att inte stänga av kustremsorna med bebyggelse.  

Mellanhamnen/Tromserödsmyren:  Martin framför vissa medlemmars farhågor om att föreningen 

står bakom och stödjer den tilltänkta exploateringen. Vi anser oss neutrala i den frågan, det vi är 

positiva till är att det kommer göras en ordentlig översikt över samhället och olika problem som 

exempelvis trafikfrågan. När Lars lägger ut informationen från kommunens möte  skall styrelsen 

återigen tänka på att göra ett förtydligande att vi inte är positiva till eller stödjer en enskild exploatör. 

Skredfors: Behöver en upprustning efter Egon. Skall det vara en kanal eller inte? Trampolinen är 

borttagen eftersom den gick sönder. Jan-Erling kontaktar kommunen för att få svar på dessa frågor 

samt att påpeka kvaliteten på fotbollsplanen. Det är en stor insjö just nu. Till Skredfors kommer det 

nog behövas 3-4 lass sand. Peter kan ordna maskin för att fixa till där ute. 

Killebäck: det behövs nya pontonbryggor, vi håller utkik efter begagnade. Peter hör med Moser och 

Lekting om intresse av att hjälpa till. 

Hamnplanen: Styrelsen ger Tyrone uppdraget att prata med Lars Karlsson om upprustning av 

promenadvägen. 

Förslag om gemensam arbetsdag, det behöver rustas upp i bastun och badhytterna. Planeras till den 

25/4. 

Strandstädning blir den 16/5. 

Trafikverket: Nils har varit i kontakt med vägverket ang. farthinder och trafikverket vill att vi 

inkommer med en skrivelse och vilket beslutades att göra omgående. 

Jan-Erling kontaktar kommunen ang. underhåll av hamnplanen och vägen ut till Skredfors. 



Service av gräsklipparen, Kent Carlsson ordnar detta. 

Övriga frågor: 

1. Martin Sterner kollar upp om möjligheten att ha en kortläsare på midsommarfirandet. 

2. Lars efterlyser bilder till årets almanacka. Flygfoto över samhället med drönare. Höra med 

Thomas Andréasson som tidigare har sagt att den möjligheten finns. 

3. Inför berättarkvällen önskas det att det uppmanas på hemsidan  till att inte ta på sig starka 

dofter då det är många som har ont av detta. Samt att Nils tar med inbetalningslappar för 

nya medlemmar. 

4. Pelle har kommit och berättar lite om det han kommer att ta upp på berättarkvällen. 

Mötet avslutas. 

 


