
Protokoll från styrelsemöte för Föreningen Framåt 11/12 -22 

Närvarande: Nils Mattsson, Tyrone Andersson, Kia Berggren, Lars Joelsson och Eva Melin 

samt Peter Joelsson, Sture Wingård, Martin Sterner och Peter Samzelius via Teams. 

1. Lars öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Fotbollsplanen/lekplatsen 

• Vi väntar fortfarande på besked från kommunen om nya lekredskap och om vi 

kan placera ut skateboardrampen bakom fotbollsplanen. Kia bevakar det 

ärendet. 

• Tove har fått flera kostnadsförslag på ”utegym” och även förslag på placering. 

Det är en stor kostnad för föreningen och mötet sköt upp diskussionen om 

utegymet till nästa möte, då Tove förhoppningsvis är på plats och kan föredra 

det för oss andra. 

• Peter har ekstockar som passar som nya bänkar. De placeras ut till våren. 

• Kommunen har lovat oss två ”picknick-bänkar” som även de placeras ut till 

våren. 

• Lennart Gustafsson har lovat att göra en grillplats med grillgaller likt det som 

vi har nere i Skredfors.  

Vi diskuterade sittplatsmöjligheter runt grillplatsen, stubbar eller bänkar. Vi 

ser vad som blir bäst och vad som passar när grillplatsen är uppförd. 

3. Hamnplanen 

• Vi har ansökt om att få uppföra ett gräsklipparhus vid parkeringen på 

hamnplanen. Kommunen bereder ärendet och vi avvaktar deras beslut. 

• Kommunen vill inte att vi flyttar stenarna vid parkeringsplatserna men de kan 

istället komma att förlänga linjerna så att bilar ryms inom 

parkeringsmarkeringen. 

• Kommunen erbjöd oss ytterligare stenar att lägga ut vid gångvägen. 

• En sektion av ”ljusgranen” har slocknat. Vi har en ny ljussektion i reserv och 

Lars och Nils ser om de kan byta ut den trasiga sektionen så snart som möjligt.  

Vi behöver köpa nya ljussektioner att ha i reserv till nästa år. 

4. Administrationsprogrammet ”Fort Knox”  

Peter S har undersökt möjligheten och kostnaden för ”Fort Knox”, ett program som 

kan underlätta administrationen av medlemsavgifter och medlemsutskick.  

Målet är att vi ska införskaffa aktuella mailadresser till alla våra medlemmar. 

Programmet kostar för föreningar 198:- per månad eller 2376:- per år.  

Vi beslöt att prova programmet. 

5. Badplatsen i Skredfors 

• Kommunen har ställt sig positiva till att utveckla badplatsen i den riktning vi 

önskar nämligen att göra den tillgänglig för fler badande. Man har tagit emot 

vårt förslag att bygga ett trädäck på den befintliga piren och undersöker sina 

möjligheter att bistå med detta. 

• Veden till bastun är slut. Vi beslöt att köpa ved av Peter S. 

 



6. Almanackan 

En medlem har hört av sig och erbjöd bilder till nästa års almanacka. Lars tar emot 

dem och alla andra som har fina bilder från Kämpersvik kan skicka dem till Lars så ser 

vi hur vi går vidare med färdigställandet av almanackan. 

7. Berättarkväll 

Ingen berättarkväll planeras men vi undersöker möjligheten att ha en musikkväll 

och/eller en kväll med musikquizz under våren. 

8. Fågelskådning vid Ejgdetjärnet 

Föreningen Ejgdetjärnet har varit i kontakt med Jan Uddén och kommer med förslag 

på datum. 

9. Detaljplanen för Tanum Vik 1:128 och 1:99 

Detaljplanen för nyprojekteringen ligger ute för ”samråd” hos kommunen mellan 8/12 

-22 och 12/1 -23. Styrelseledamöterna uppmanades att sätta sig in i planen.  

Som Samhällsförening kan vi inte agera i det här skedet men väl förtydliga de 

ställningstagande föreningen har; att nybyggnation inte ska förvärra trafiksituationen 

genom samhället och de boendes tillgång till havet bibehålls.  

Lars skriver till kommunen angående detta. 

Enskilda personer uppmanas att skicka sina eventuella yrkanden till kommunen. 

10. Killebäcks Hamn 

Killebäcks Mark AB har dragit tillbaka sin ansökan om ny detaljplan för hamnen och 

området däromkring i avvaktan på Mark- och Miljööverdomstolens beslut angående 

strandskyddsdispens för de befintliga sjöbodarna. 

11. Nästa styrelsemöte  

Beslöts att nästa möte blir den 26 mars 2023 klockan 15.00 i Gula Garaget. 

12. Mötet avslutades 

Lars önskade alla en God Jul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet:                                                   Justeras: 

 

 

_______________________________          ______________________________ 
Eva Melin, sekreterare                                                      Lars Joelsson, ordförande 


