
Minnesanteckningar styrelsemöte, Föreningen Framåt Kämpersvik 

Datum: 210620 

Tid: 15.00 

Närvarande: Lars Joelsson, Tyrone Andersson, Nils Mattsson, Kia Berggren, 

Tove Nordhvalen, Peter Samzelius, Klas Tollbo, Sture Wingård ,  

Sara Reimbert Westlund. 

 

 

Dagordning enligt nedan: 

1. Midsommarstången (Lars) 
2. Loppis/marknad, Yvette och Linda Kämpamössan barncancerfonden (Lars) 
3. Almanacka pris (Sara) 
4. Stenbord (Peter) 
5. Invigning jan-Ering och Bertils plats (Lars) 
6. Skyltar (Lars) 
7. Stenbord med ekstockar (Peter o Nils) 
8. Lekplats (Tyrone) 
9. Grillplats fotbollsplan (Lars) 
10. ”Coronabänk” från kommunen (Lars) 
11. Gräsklippning info (Tyrone) 
12. Sommarbrev utdelning (Lars) 
13. Fördelning av styrelseposter (Lars) 
14. Utökat föreningsbidrag (Kia) 
15. Svarsbrev från kommunen algtillväxten (Sture) 
16. Ekonomi (Nils) 
17. Stentrappa Killebäck (Tyrone) 
18. Badstege Skredfors (Lars) 
19. Kallelse till årsmötet 
20. Tidsbegränsning p-platser (Peter) 
21. Sjöbodarna (Peter) 
22. Övriga frågor 

  



1. Vi klär midsommarstången kl 18.00 på torsdag 24 juni. Tyrone hämtar stången, samt 

eklöv hos Sara (17.30). 

 

2. Mötet bestämde att genomföra loppisen torsdag 22 juli klockan 12.00. Kostnaden är 100 

kr per bord, och varje bord uppmanas att ta med en egen flaska med handsprit att ha på 

bordet. Föreningen sätter också upp skyltar som uppmanar till att hålla avstånd (Kia). 

Föreningen ordnar bord (Tyrone). Föreningen kommer att sälja kläder på loppisen, Lars 

frågar Elisabeth och Lisbeth om att hjälpa till med det. Linda som säljer Kämpamössan för 

Barncancerfonden, och Yvette som har loppis, meddelas av Lars. 

 

3. Mötet bestämde priset för almanackan till 120 kr. Lars lägger ut info på hemsidan, och 

försäljningen kan börja omgående (Lars, Nils, Sture och Sara säljer). Sara tar med några 

exemplar till klädsel av midsommarstång, och det som blir över säljer vi på loppisen. 

 

4. Stenbord, ekstockar och skylt klar till minne av Bertil. Peter, Lars och Nils hjälps åt att 

ställa i ordning det på tisdag em (22 juni). 

 

5. Den 15 juli kl 17.00 kommer vi att inviga Jan-Erlings Plats samt Bertil Plats. Vi startar vid 

J-E Plats och tågar sedan till Bertils Plats under musik (Tyrone). Magnus och Peter informeras 

(Lars). Lars håller i snacket. 

 

6. Skyltar till bastu, omklädningsrum och blommor är klara. 

 

7. Peter har ordnat en ekbänk på hamnplan. Han behöver hjälp att sätta fast den (Tyrone). 

 

8. Lena V har tidigare tagit ett beslut om att vi skall få pargunga, klätterställning mm på 

lekplatsen på fotbollsplan. Pargungan är uppe men sedan tog det stopp. Kia tar kontakt igen 

för att påminna om att beslutet redan är taget. 

 

9. Angående grillplats på fotbollsplan har Daniel M på kommunen sagt att de eventuellt 

kan sätta ihop grillplats om vi betalar byggsatsen. Just nu har vi inte ekonomi för det, utan vi 

avvaktar ett sådant beslut till efter augusti. Vi kan också arbeta för att få kommunen att stå 

för kostnaden. 

 

10. Kommunen har nämnt att de vill ge oss en ”coronabänk” till hamnplan. Inget helt klart 

ännu. 

 



11. Gräsklippningen av kommunens ytor har nu tagits över av kommunen (AME). De klipper 

en gång varje vecka. De har bett oss att säga till om det är något som inte fungerar. 

 

12. Vi hjälps åt att dela ut sommarbrevet: 

Nils tar centrala Kämpersvik från Vik till Skredfors 

Sture tar Killebäcksvägen (stora och lilla) 

Tove tar Paradishöjden 

Sara tar Helgeröd o Dammarna. 

En liten hög läggs också i busskuren. Sara ställer kartong med breven i carport – var och en 

förser sig med det de skall dela ut. Brevet skall vara ute i brevlådorna senast torsdag 24 juni. 

 

13. Förslag om att posten som sekreterare ges till Eva Melin (som i så fall blir ordinarie 

styrelsemedlem). Om Eva inte vill vara sekreterare är hon suppleant, och Kia tar rollen som 

sekreterare och blir då ordinarie styrelsemedlem. 

 

14. Vi betalar idag kommunen för att de klipper sin egen mark. Rimligt är att de själva 

betalar för att klippa sina egna ytor. Kia undersöker om det är likadant i andra föreningar. 

Om det är så undersöker hon om det går att få ett utökat föreningsbidrag för att täcka denna 

kostnad. 

 

15. Sture informerade om kommunikation med kommunen angående översvämningar vid 

högvatten, samt vattenkvalitén i viken. Se vidare information i utskickat mail 19 juni 2021. 

Peter och Sture tittar också på hur kulvert ser ut i Kämpersviks Hamn – är de igenväxta 

påverkar det genomströmningen av vattnet. 

 

16. Ekonomi: Vi har 50000 kr kvar just nu, med flera räkningar kvar att betala (bla sand och 

bastuaggregat). Ny avstämning görs efter sommaren. 

 

17. Tyrone har plockat bort en sten som vickade vid stentrappan vid Killebäcks badplats. Om 

det är ett hål där reparerar vi det (Tyrone). 

 

18. Lars har pratat med Daniel M på kommunen om att byta ut badstegen i Skredfors. 

 

19. Lars lägger ut kallelsen till årsmötet på hemsidan senast 31 juni. Årsmötet är den 31 juli 

klockan 17.00 på fotbollsplanen. Vi sätter ut stolar så att vi kan ha mötet coronasäkert. 

 

 



20. Peter har pratat med kommunen angående att vi vill ha en tidsbegränsning på 6 tim på 

parkeringen vid hamnplan. Han har även skickat ett mail om detta önskemål på kommunens 

begäran, och avvaktar nu svar. Kommunen har normalt 4 tim som tidsbegränsning. 

 

21. Sjöbodarna vid Kämpersviks Hamn (privatägt) har visat sig sakna strandskyddsdispens, 

och ägaren har ansökt om det i efterhand men fått avslag. Detta beslut har ägaren nu 

överklagat. Föreningen tar inte ställning i sakfrågan. Däremot vill vi uttrycka att vi uppskattar 

att det finns en kajakuthyrning då det främjar friluftslivet i området och då det utgör ett 

positivt inslag i samhällsbilden. Peter skriver ett mail om detta till ägaren – förslaget skickas 

ut på mail till styrelsen. 

 

22. Kommunen har utfört arbete vid Killebäcks badplats, men de har inte snyggat till efter 

sig. Vi vill att de gör det innan midsommar så att vi kan använda stranden. Peter tar kontakt 

med kommunen angående detta. 

 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………. 

Vid pennan Justeras 

Sara Reimbert Westlund Lars Joelsson, ordförande 


