
Styrelsemöte föreningen framåt 180210 

Närvarande: Nils, Reinhold, Elisabeth, Tyrone, Aage, Klas, Peter, Jan-Erling, 

Anna samt Lars på telefon. 

Peter informerar om det pågående arbetet Kämperöd: 

 Det skall bli en belysningsstolpe vid återvinningstationen. 

 6 tomter till att börja med som placeras på ängen är första projektet. 25 

enfamiljshus och 12 bostadsrätter är det tänkt att bli. Finns en 

intresselista att skriva upp sig på. 

 Det kommer att grävas i vägen vid Viksvägen 28. Ny infart mot ”gamla” 

vägen nedanför infarten till fotbollsplanen. 

 Det finns förslag på att anlägga en tennisplan. 

 Två parkeringsplatser är planerade vid fotbollsplanen, vi kommer fram 

till att den sydvästra ligger helt fel och styrelsens önskemål är att den 

inte byggs. 

 Peter räknar med att markarbetet är färdigt till midsommar vad det 

gäller den södra delen och att det kommer att snyggas till innan 

midsommar så att vi kan ha vårt traditionella firande. Det finns ingen 

tidsplan på när allt kommer att vara färdigt.  

Vägen genom samhället har tagit stor skada av all exploatering de senaste tio 

åren och behöver verkligen ses över. Frågan är om samhällsföreningen skall ta 

tag i detta. 

 

Berättarkväll är planerat till den 10/3 klockan 17.00, lokal bestäms senare, 

eventuellt blir det Annas galleri. Temat blir Kämpersvik nu och då. Nutid-Per 

med Viks entreprenad och Anna med galleriet. Ejgdetjärnet- vad händer där. 

André kan berätta om sitt arbete med båtbyggande. Pelle berättar om varvet. 

Gamla verksamheter och bilder och vykort. I pausen underhåller 

ukeleleorkestern. Någon sorts förtäring bjuds det på och Elisabeth ordnar 

tilltugg. 

Bastun: Förrådet är ombyggt till damomklädningsrum med nytt golv. Fräschat 

upp, bytt gasol och mer klädhängare. 

Midsommarstången flyttas till fotbollsplanen där ett fundament placeras som 

man sedan täcker över med gräs. Styrelsen beslutar att den befintliga 



flaggstången flyttas och att det köps in en längre flaggstång också. Styrelsen ger 

Peter i uppdrag att göra detta arbete med fundamentet. 

Övriga frågor:  

10-13 maj är bord och stolar uthyrt, allt detta går genom Aage. 

Bryggdans planeras även denna sommar blir någon gång i juli. Vi tänkte ha 

lotterier och lite försäljning. 

 

 

Sekreterare  Ordförande 

Monica Nielsen  Jan-Erling Ohlson 


