
Styrelsemöte 130525 

Närvarande: Aage Nielsen, Reinhold Geijer, Peter Samzelius, Lars Joelsson, Nils 

Mattsson, Magnus Danielsson, Jan-Erling Ohlson, Thomas Andréasson och 

Monica Nielsen. 

Dagordningen lästes upp och godkändes. 

Midsommarfirandet diskuteras. Elisabeth kommer tyvärr inte att kunna vara 

med i år. Korv, dricka och kaffe med tillbehör handlar Aage. Thomas bidrar med 

vinster såsom grillar, paraplyer och liknande. Monica kontaktar Elisabeth om att 

dem kanske kan se över och inhandla olika vinster istället för tombolan som det 

sista har varit av dålig kvalitet. Nils beställer ringar. Jan-Erling pratar med 

Magnus Håkansson om kräftor.  

Alla vinster dras och skrivs upp på papper uppe vid lotteriet samt att det ropas 

ut, men det är mycket viktigt att det skrivs upp. Monica och Nils ansvarar för 

dragning och notering. Annonsering via sommarbrevet och hemsidan. Aage 

kontaktar musikerna och Nils pratar med Olle Österling. 

Gräsklippning: Jan-Erling mailar ut förra årets lista och kan man inte så får man 

se till att byta. 

Almanackan är snart färdig. Måste lämnas in nästa vecka för att hinna bli färdig 

till midsommar. Vi beställer 150 exemplar. 

Badplatsen i Skredfors har blivit fin tycker vi. Det behövs mera sand, prata med 

kommunen om detta. Peter kontaktar västkuststiftelsen ang. uppstädning av där 

det har legat timmer. 

ÖP 2030. Nu bjuder kommunen in till nya träffar för att få in synpunkter på 

denna översiktsplan. Den finns även på kommunens hemsida. 3/6 i 

Hamburgsund och 12/6 i Bullaregården. Jan-Erling, Nils och Peter skall försöka 

gå på någon träff. 

Vi har fått en förfrågan om den lilla bryggan på Killebäck är till salu och det är 

den inte.  

Kämpersviks Hamn AB har inkommit med ett omfattande projekt vid deras 

båtplatser. Två bryggor står redan färdiga men det skall utökas med sjöbodar 



och parkeringsplatser. Synpunkter på denna skall vara inlämnat den 3/6. Jan-

Erling kontaktar handläggaren för detta ärende, och skall även försöka få 

kontakt med Martin Kvarnbäck som har varit med på ett tidigare möte ang. 

förtätningen i Kämpersvik. Det vi ställer oss frågande till är biltrafiken genom 

samhället, en ev. bom och förtätningen. Tyvärr har inte Kämpersviks Hamn AB 

kontaktat styrelsen och informerat om denna plan och det tycker vi är väldigt 

tråkigt. 

Björn Bergqvist är med i slutet av mötet som representant för stugföreningen 

Heljeröd/Kämperöd. Han berättar om deras arbete för att bli anslutna till 

kommunalt VA. De har bildat en VA-grupp som har sett över olika 

kostnadsförslag som ligger under kommunens arvode. 

 

 


