
Styrelsemöte 2011-08-21 

Närvarande: Elisabeth, Anna, Alexandra, Harald, Åge, Nils, Jan-Erling, Peter, Lars 

Plats: Hos Jan-Erling. 

1. Val av ordförande: Jan-Erling valdes till ordförande 

2. Val av sekreterare: Lars valdes till sekreterare 

3. Detaljplan: Styrelsen vill att kommunen gör en detaljplan för Kämpersvik. Föreningen vill vara en 

remissinstans till ev detaljplan och till översiktsplanen som skall förnyas 2012. 

Beslut: a)att vi skall boka ett möte med kommunens politiker. Jan-Erling, Anna, Peter bildar en grupp 

som uppvaktar kommunen där vi framför önskemål om detaljplan och att vi vill informerade om 

planer för Kämpersvik. b)att vi själva göra en plan vad vi tycker om Kämpersviks framtid. T.ex. 

Hamnarna, P-plats flytt, sommarparkering på fotbollsplan, badplatsen i Skredfors, trafikdämpning, 

framtida bebyggelse. Gruppen enligt ovan gör ett förslag som skickas ut till styrelsen för synpunkter 

innan de tas upp med kommunens politiker. 

4. Hamnen i Killebäck: Planen på hamnen som har skickats till länsstyrelsen kan styrelsen inte 

acceptera. Vi har gjort en skrivelse till länsstyrelsen med kopia till kommunen. Tilläggas kan att 

planen (enligt länsstyrelsen) har modifierats muntligen till förmån för badplatsen. 

Beslut: att vi gör en ritning hur vi badplatsen används i dag i jämförelse med planen för hamnen. 

Peter gör detta. Jan-Erling skickar denna ritning till länsstyrelsen, kommunen och Moser för 

kännedom och komplettering av tidigare skrivelse. 

5. Hamnen i Skredfors. Nu pontonbrygga på 80 m med landgång skall byggas väster om befintlig 

pontonbrygga, som i sin tur skall förlängas. Små förrådsbodar parallellt med vägen vid befintlig 

brygga och sjöbodar planeras vänster om vägen där de andra sjöbodarna står. 

Beslut: Styrelsen anser att hamnen planerade storhet och placeringen är en estetisk olägenhet. 

Miljön påverkas liksom trafiken som ökar, speciellt om platserna hyrs av människor som inte bor här 

och som måste använda bilen. Det kommer då också bli behov av fler parkeringsplatser. 

Beslut: att Jan-Erling och Lars gör en skrivelse till länsstyrelsen, kommunen och Kämpersvik Hamn 

AB. 

6. Paradishöjden. Just nu behöver man bevaka att det inte sprängs utan lov från kommunen. 

Tillstånd behövs 6 veckor innan man börjar använda stenkrossen.  

7. Parkeringsplatsflytt. Arbetet pågår på kommunen. Gruppen Jan-Erling, Anna och Peter tar upp 

detta när man träffar politiker från kommunen. 

8. Farthinder. Farten är alldeles för hög i samhället.  

Beslut: Anna o Peter ger förslag på var farthinder skall placeras till styrelsen. Därefter ringer Nils 

trafikverket. Till trafikverket vill vi också framföra att man flyttar 30-skylten till ovanför 

fotbollsplanen. Harald frågar efter ”Din fart”, dvs en display som visar hur fort man kör. 



9. Styrelsemiddag. Styrelsen lägger ner mycket tid på arbete för föreningen. Vi behöver träffas under 

trevliga förhållanden och unna oss en bit mat. 

Beslut. Elisabeth kollar upp var och när. 

10. Adventsfirande. 

Beslut. Vi ordnar en musikstund, i gula garaget, efter adventsfirande 26/12. Lars kontaktar Mats 

Lindblad. 

 

2011-08-21 

 

Lars Joelsson    Jan-Erling Ohlson 

 

Mötessekreterare   mötesordförande 

 

 

 

 

 


