
Protokoll for samhallsfdreningen framat Kampersvik 180804 

Narvarande: 70 medlemmar. 

Plats: Lars Joelssons garage. 

Ordforande Jan-Erling Ohisson halsar alia medlemmar valkomna och oppnar arets mote. Han 
lamnar over till Lars Joelsson som visade gamla vykort fran Kampersvik. Dessa bilder visar 
den forandrade bilden av samhallet genom aren. Finns pa hemsidan. 

Annette Lehto och Eva Mattsson fortsatte sedan med att visa bilder pa tradgardsjuntans 
arbete pa hamnplanen. De berattade om arbetet med planteringar och de olika vaxternas 
namn och egenskaper. Motet onskade en forteckning om de olika vaxternas namn i form av 
sma skyltar. Det bar varit en svar sommar med tanke pa torkan men de bar jobbat hart. De 
fiesta vaxterna kommer fran deras egna tradgardar. 

Christer Magnusson tar sedan over och berattar om det pagaende arbetet med 
bostadsbyggandet vid fotbollsplanen. Till att borja med byggs det sex hus med tva 
bostadsratter i varje hus. De ar nu ute till forsaljning och kommer att borja byggas da 80 % ar 
salda. Detta skots av ett foretag som heter Hey house. 

Resten av marken ags av hamnbolaget. Det skall bli 22 hus varav tre hyreshus. Christer tror 
pa en tidsplan pa tre-fem ar innan det ar fardigt. Det finns ett kontor uppe vid ladan dar man 
kan lasa mer. 

Det bar byggts tva fordrojningsmagasin for att forhindra oversvamningar vid haftigt regn. 

Fiberforeningen ar engagerad och det kommer att dras fram fiber till tomtgranserna. 
Slutbesiktning kommer att ske pa senhosten 2018, sedan blir det lantmateriet som tar over 
och beslutar bur tomterna kommer att se ut. 

Angaende nya sjobodar sa finns det byggnadstillstand for dem nu. Motet diskuterar bur 
tillgangligheten till sjon kommer att paverkas. Man ar ju radd for att man inte kommer att 
kunna se havet nar man promenerar dar. Christer menar att det inte blir nagra problem, det 
kommer att byggas en brygga att promenera pa och ban onskar att man kommer att 
anvanda den till det andamalet. Han tipsar ocksa om att batrampen och jollestallningen finns 
tillgangliga till mindre batar. 

Det blir lite olika storlekar pa bodarna och det blir aven badhytter. Ingen forsaljning utan 
bara uthyrning. Ar man intresserad av att hyra sa far man satta upp sig pa en lista. Det blir 
inget vatten och aviopp. Byggstart ar planerad till november 2018. Mer information om allt 
detta finns pa var hemsida. 

Efter all denna information sa atergar vi till arsmotesforhandlingarna. 

• Motet ansags vara behorigt utiyst. 
• Dagordningen godkandes. 
• Jan-Erling Ohisson valdes till motets ordforande. 
• Till motets sekreterare valdes Monica Dahlqvist. 



Till att justera dagens protokoll sa valdes Eva Mattsson och Jan-Erik Gustavsson. 
Styrelsens verksamhetsberattelse finns pa hemsidan och den godkandes av motet. 
Nils visar den ekonomiska redogorelsen. Den blir godkand och aven styrelsens 
budgetforslag godkandes. 
Bjorn Bergquist laser upp revisionsberattelsen och den godkandes av motet. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Motet beslutar att medlemsavgiften skall vara oforandrad. 300 kronor per familj och 
150 kronor per enskild. 
Lars Joelsson valdes till ny ordforande pa tva ar. 
Nils Mattsson, Peter Samzelius, Evy Moen, Thomas Andreasson, Jan-Erling Ohisson 
och Tyrone Andersson valdes till styrelseledamoter pa tva ar. 
Martin Sterner och Sara Reimbert-Westlund valdes som suppleanter, ocksa pa tva ar. 
Till revisor pa tva ar valdes Lars-Peter Thorefeldt. 
Claes Fritzon och Jan Saxsater omvaldes till valberedning pa ett ar. 
Dessa val gor att vi nu tackar av Jan-Erling som har suttit som ordforande i trettio ar 
och Aage Nielsen som ocksa har varit med lange i styrelsen. 
Rapporter: Bjorn Bergquist berattar om Batsamverkan och kan nu aven bista med att 
starta upp en grannsamverkan om intresse finns. Han paminner om vikten av att 
marka alia sina tillhorigheter och ha katting och godkanda las pa batarna. Halla 
ogonen oppna, notera konstigheter men aldrig ingripa. 

Styrelsen berattade om trafiksituationen som rader och om skrivelsen som vi har 
gjort till trafikverket, svaret fran dem ar att de inte kan prioritera detta i dagslaget. 
Aterigen maste vi tanka pa bur vi sjalva och vara vanner och bekanta kor. 

Lansstyrelsen har tagit emot var onskan om fartbegransning i viken till fem knop och 
det ar nu under utredning. 

Vi fick tidigare under aret en forfragan fran Ejgdes vagforening om vi ville vara med 
att bekosta de farthinder som nu finns pa halsviksvagen. Styrelsen tog beslutet att 
inte vara med pa det da vi inte trodde det skulle gora nagon namnvard skillnad samt 
att vagen tillhor vagforeningen som ocksa har ekonomi till detta och att vi gor och 
bekostar sa mycket annat som skapar trivsel i samhallet. Motet ansag att vi har fattat 
ratt beslut och att det beslutet inte skall rivas upp. 
En sent inkommen motion onskar att foreningen skall gora en kajakuppstallning 
nagonstans inne i viken. Motet avslar denna motion da vi inte har nagon mark utan 
fragan far skickas vidare till nagon markagare. Samt att stallningen maste vara lasbar 
och detta anses ligga utanforvarat ansvarsomrade. Varje kanot/kajakagare farta 
ansvar for sin egen agodel. Daremot far styrelsen i uppdrag att se over mojiigheterna 
att kunna sjosatta kajaker och kanoter i inre delen av viken. 
Arsmotet vill tacka alia som staller upp ideellt for att vi gor ett trivsamt samhalle. 
Jan-Erling overlamnar ordforandeklubban till Lars Joelsson och motet avslutas. 



Sekreterare Monica Dahlqvist 

Eva Mattsson 


