
Protokoll fran styrelsemote for Samhallsforeningen Framat, 14/11-21 

Narvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Kia Berggren, Peter Samzeiius, Nils Mattsson, 
Sture Wingard, Eva Melin - via teams aven; Martin Sterner, Klas Tolibo, Thomas Andreasson, 
Tove Nordvahlen och Sarah Reimbert 

1. Lars Joelsson oppnade motet och valdes till ordforande och Eva Melin utsags att 
skriva protokollet. 

2. Adventsfirande lordagen den 27 november klockan 17.00 vid hamnplanen. 
Nils, Tyrone och Lars hissar ljusgranen. 
Nils och Kia inhandlar godis och glogg. 

3. Blomsterangen har krattats och kommer att sas med nya angsblommor sa fort det 
blir kallare och frosten haller i sig. 

4. Jan Udden och Bohusstiftelsen planerar en fagelexkursion runt Ejgdetjarnet den 24 
april - 22. 

5. Berattarkvall planeras till varen om pandemin tillater. Forslag att ha en berattarkvall 
dar man pratar om det gamla Kampersvik, personer, vem som byggde vilket hus och 
vad folk gjorde och hur de levde sina liv. Gamla minnen, inbjudna gaster med bilder 
och historier. Kanske helgen efter Meiodifestivalen. 

6. Badstegen vid Skedfors badplats ar ranglig och behover bytas ut. Daniel kommer att 
utfora detta. 
Vidare framkom att det finns risk for bottenkanning om man hoppar snett ut fran 
trampolinen. Vi befarar att sand eroderat ut och att en mindre muddring behovs. 
Kommunen bor kontaktas for atgard infor nasta badsasong. 

7. Lars och Nils har varit pa en informationstraff som kommunen anordnade for alia 
foreningar. Det framkom inga nyheter i regelverket men de fick hjalp att soka 
foreningsbidrag for var verksamhet. 

8. Vi har fatt fakturan for grasklippningen av allmanna ytor. 7.500 kronor. Inget att saga 
om det mer an att det ar vart det. 

9. Vi har haft en bild utiagd pa var facebooksida som nu anmalts som otillaten 
anvandning av bild. Det kravs licens och det ar TT som ager bilden. 
Vi har fatt en faktura pa 950:- for att ha anvant bilden utan licens. 
Vi lar OSS av detta. Alia bilder vi har utiagda ar nu genomgangna och dar vi inte visste 
vem som har upphovsratten sa har de bilderna tagits bort. 

10. Onskemal om tips pa utflyktsmal har framforts till foreningen. Vi beslutade att vi ska 
hamta broschyrer fran Tanums turistbyra och lagga i busskuren dar vi har bibliotek pa 
sommaren och att vi ska lagga lankar pa hemsidan sa att manniskor sjalva kan 
botanisera bland mojiiga utflyktsmal efter intresse. 

11. Det ar ett stort hal i asfalten pa Skredforsvagen som kan vara en fara for trafikanter. 
Tyrone tar upp det igen med Tekniska namnden i Tanum som enligt utsago ar de som 
tagit upp halet for att komma at brunnar i vagen. 

12. Veden till bastun ar pa vag att ta slut. Peter och Kia kor ner mer ved och far in det i 
vedskjulet. 

13. Staketet har tagits bort vid hamnplanen och likasa de buskar som fanns dar. 
Nypiantering ar planerad. 



14. Vad galler den grillkata som diskuterats tidigare beslot motet att bordlagga fragan till 
nasta mote. 
Om vi skulle fa en grillkata tackar vi naturligtvis och tar emot. I dagslaget har vi blivit 
lovade uppsattning av en grillkata om vi star for byggsatsen vilken kostar ungefar 
40.000 kronor. 

15. Klagomal har inkommit pa den 6-timmarsparkering som finns vid hamnplanen. Lars 
Joelsson kontaktar kommunen och ser om vi kan fa andra tidsbegransningen pa 
parkeringen sa att 6-timmarsregeln enbart galler sommartid, 15 juni - 15 augusti. 
Det finns ocksa mojiighet att parkera pa langtidsparkeringen vid det nya omradet 
Kampersviks angar, som enligt detaljplanen ar till for alia Kampersviksbor och deras 
gaster. 
Diskussion fordes om vi ska informera om detta pa hemsidan eller om vi ska be 
agaren av omradet att satta upp en parkeringsskylt. Inget beslut togs. 

16. Nagon har lagt stora stenar vid parkeringen vid hamnplanen som upplevs 
missprydande. Tyrone tar kontakt med kommunen och ber dem ta bort stenarna och 
i fortsattningen fora en dialog med foreningen innan de tar beslut som far estetiska 
konsekvenser for hamnplanens utforande. 

17. Fraga om kvavereningen i Bodalens reningsverk har stallts efter att resultatet av 
bottenanalysen av var vik offentliggjorts. Svaret ar att Bodalens reningsverk dit vart 
aviopp gar har en mycket langtgaende rening av just kvave. Samre ar det med 
Fjallbackas reningsverk, men det kommer att stangas pa sikt. Mojiigen kan en del 
kvave hamna i var vik innan nedlaggningen blir verklighet. 

18. Nasta styrelsemote beslots att hallas sondagen den 20 mars klockan 15.00 i Gula 
Garaget. 


