
Protokoll från styrelsemöte för Samhällsföreningen Framåt, 12/9 -21 

Närvarande: Lars Joelsson, Nils Mattsson, Kia Berggren, Tyrone Andersson, Peter Samzelius, 

Robert Collin, Sture Wingård och Eva Melin. 

1. Lars öppnade mötet och valdes till ordförande och Eva Melin utsågs att skriva 

protokollet. 

2. 30-skyltens placering 

Peter Samzelius åtog sig att kontakta Harriet på kommunen om att flytta 30-skylten 

närmare fotbollsplanen/lekplatsen, förslagsvis vid 40-skylten. 

3. På årsmötet lades ett förslag fram om att ha ett skydd för bollar att hamna i bäcken 

vid fotbollsplanen. Det är svårt att få tag på bollar som hamnat bland nässlor och sly. 

Styrelsen ansåg att nät/staket innebär fara för djur och försvårar röjning av 

dikeskanterna. Styrelsen beslutade istället röja oftare för att bollarna ska kunna 

hämtas lättare. Frågan aktualiseras till våren.  

4. Beslut fattades att skaffa ytterligare en ”Kämpersviksvimpel” till Hamnplanen. 

Eftersom den vi redan har vid fotbollsplanen är sliten beställs två vimplar.     

Vimplarna ska hissas mellan 15 maj och 15 september. 

5. Styrelsen beslöt att höja priset på ”Kämpersvikskepsar” till 150 kronor eftersom det 

är vad man betalar om man köper dem på nätet. 

6. En rapport från dykningar i vår vik lades fram av Sture Wingård. Professor Kerstin 

Johannesson vid Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium, som tagit del av bilder och 

film från bottenförhållandena, konstaterade att vår vik ser ut som de flesta andra 

vikar efter Bohuskusten. Inget alarmerande, alltså.  Rapporten läggs ut på hemsidan. 

7. Nils rapporterade att ekonomin i föreningen är god och att vi nu har 98 000 kronor i 

kassan. Inga fakturor på ingång för närvarande. 

8. En grillkåta vid fotbollsplanen/lekplatsen diskuterades och vi tar reda på mer vad 

gäller olika utförande, kostnad och underhåll. Lars talar med kommunen om 

möjligheten att få bidrag från dem och om det behövs bygglov.  

Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte, 

9. Styrelsen beslutade att göra en labyrint vid rundeln nere vid återvinningsstationen. 

Peter har sten som vi kan använda och han kan omvandla en ritning till GPS-

koordinater för att sätta ut stenarna rätt. 

10. En allmän arbetsdag för medlemmarna beslutades till lördagen den 16 oktober, med 

start klockan 10.00.  

Då kan arbetet med labyrinten sättas igång. Det behövs också rensas i planteringarna 

och ”höststädas”. Kallelse till medlemmarna läggs ut på hemsidan. 

11. Blomsterängen kommer att slås av Tyrone. Blommorna och frökapslarna ska ligga en 

vecka innan de krattas bort för att fröa av sig. Ängen ska också kompletteringssås. 

Peter har fröer för detta. Nils slår gräset mellan stenarna. 

12. Kia bevakar frågan om lekutrustning till lekplatsen som kommunen lovat att bidra 

med. Hon stöter på kommunen igen så att det inte glöms bort i den nya budgeten. 

13. Bastun kommer att hålla öppet som vanligt efter 29 september när 

coronarestriktionerna släpps. 



14. Adventsfirandet planeras till lördagen den 27 november klockan 17.00, om inga nya 

restriktioner kommer innan dess.  

Nils inhandlar glögg. 

Lars, Nils och Tyrone ”hissar” ljusgranen. 

Kia inhandlar kakor och godis. 

15. Grillplatsen vid Skredfors behöver rustas upp. Förslag om betongringar för eldstaden 

och ekstockar som sittbänkar runt grillen. Peter har betongringar och ekstockar. 

Styrelsen beslöt att anordna en ”fixa-grillen-dag” lördagen den 9 oktober med start 

klockan 10.00. 

16. Nästa styrelsemöte blir söndagen den 21 november klockan 15.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                  Justerat: 

 

 

 

________________________________       __________________________________ 

Eva Melin                                                              Lars Joelsson 


