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Samhällsföreningen Framåt är en opolitisk ideell förening vars syfte är att främja samhällets 
bästa. Föreningens främsta uppgifter är att vårda samhället. Föreningen sköter alla 
gemensamma grönområden och underhåller badplatserna. Vi anordnar också sociala 
aktiviteter som midsommarfirande, adventsglögg, loppis och berättarkvällar samt den årliga 
strandstädningen. Föreningen har en bastu i Skredfors som erbjuder bad den största delen 
av året, se hemsida. Vi är också remissinstans i vissa frågor till kommunen i olika 
samhällsfrågor. Vi har en mycket välbesökt och uppskattad hemsida.  
 
Samhällsföreningens Framåt Kämpersvik verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 
juni till den 31 maj. Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för denna tid. 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft 5 styrelsemöten. 

Midsommarfirandet som är årets höjdpunkt och samlade i år ca 800 personer som kom och 
firade midsommar i Kämpersvik. Firandet genomfördes under trivsamma former med 



lotterier, lekar och försäljning av almanacka, kaffe, dricka och korv. Dansen kring 
midsommarstången leddes som vanligt av vår fantastiska lekledare Olle Österling som varit 
med sedan festligheterna startade på 1960- talet. I år hade Olle hjälp av Petra Andersson. 
Musikunderhållningen är en höjdpunkt med våra härliga musiker under ledning av Olof 
Bengtsson.  Dessutom framträdde ett antal lokala musiker som bidrog till ett fantastiskt 
midsommarfirande. Ett stort TACK till er alla det är ni som sätter färg på midsommarfirandet 
i Kämpersvik. Föreningen vill även Tacka våra trogna festdeltagare som ställer upp i alla 
väder och kommer till vårt välbesökta midsommarfirande i Kämpersvik.  
 
Under det gångna verksamhetsåret har diskussioner förts med kommunen angående 
renovering av badplatsen i Skrefors samt en ilandfluten pontonbrygga.  
 

Vad samhällsföreningen gör 
Under det gångna året har samhällsföreningen ett antal åtaganden.  
Föreningen sköter och lägger ner mycket tid på alla grönytor och planteringar. Vår 
fantastiska trädgårdsjuntan jobbar flitigt för att förgylla vårt fina parkområde vid hamnplan. 
Under säsongen  har anlagts en fin liten rosenhäck och planteringar på hamnplanen. Växter 
och rabatter sköts med omsorg och våra besökare har imponerats av våra fina planteringar 
vid hamnplan. Stort Tack för ett fantastiskt jobb.  
Föreningen sköter även gräsklippningen på fotbollsplanen och övriga grönytor.  
Föreningen ombesörjer drift och skötsel av badplatserna. Badplatsen i Skrefors har fått ny 
sand efter vinterstormarna. Kommunen har bidragit med halva kostnaden. En stor 
ombyggnad av bastun genomfördes under våren av ett antal personer från styrelsen under 
ledning av bastubyggaren Kenneth Lehto. Samhällsföreningen har under året täta kontakter 
med Tanums Kommun i olika frågor. Slutligen förbereder och planerar föreningen 
midsommar och sommarens aktiviteter.  
 
Även i år ger föreningen ut en almanacka som går från juli till juni. Almanackan säljs i 
samband med midsommarfirandet på fotbollsplan. Finns även till försäljning hos Lars 
Joelsson. Under det gångna året har Folke Andersson tillsammans med samhällsföreningen 
Framåt tagit fram, och tryckt upp en bok baserad på Folkes," skepparsonens historier" om 
Kämpersvik, även denna bok finns att köpa hos Lars Joelsson.  
 
I mitten av juli håller föreningen numera en loppmarknad på hamnplan. Inger och Jan 
Saxsäter har liksom tidigare år engagerat sig i försäljningen och bidrar med stor arbetsinsats, 
ett stort Tack till Inger och Jan som nu lägger av.  Delar av intäkterna från loppmarknaden 
går till samhällsföreningen genom hyra av bord   Den 14 juli var Terje Fred inbjuden till en 
berättarafton i gula garaget, Terje F som är en underbar berättare tog oss med på en resa 
genom andra världskriget och vad som hände utanför vår kust. 

 

Under juli månad ordnades en allsångskväll med Olle Bengtsson och Micke Högdahl, 
gästsolist i år Signe och Maja Lagerkvist. Kvällen var välbesökt 
 
 
Ett välbesökt årsmöte hölls i gamla sågen hos Lars Joelsson den 28:e juli.  



50 medlemmar deltog i mötet.  Styrelsen fick ansvarsfrihet. Medlemsavgiften beslutades bli 
oförändrad, 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem. Medlemsavgiften under 
2011/2012 är 150 kr för enskild och 300 för familj. Bankgiro: 5565-6417, Postgiro: 323265-9. 
 
Fotbollsplan fick en upprustning under hösten, föreningen med hjälp av Peter Samzelius lade 
på ny jord och jämnade ut för att undvika att vattnet stannade kvar, nytt gräs såddes på 
våren. 
Den årliga adventsgranen kom på plats även i år Som vanligt bjöd föreningen på glögg och 
pepparkakor samt uppträde av ukulelegruppen från Kämpersvik. Under hösten var det tyvärr 
inbrott i föreningens förråd, tjuvarna fick med sig ett bensin drivet el- aggregat och en 
gasolkamin, ytterligare ett inbrotts försök gjordes och dörren av sönderbruten igen, tråkigt !   
 
Under vintern kom Donalda, och skeppare Torsten med fru Lisbeth och lade till och bjöd på 
en underbar hälleflundra.  
 
I mars månad var det den 8:e berättarkvällen. Föreningen hade bjudit in intressanta 
personer som föreläsare och underhållare. Föredragshållare för kvällen var Arnold Joelsson 
berättade om sin uppväxt och köpmanshuset i Kämpersvik. som andra föredragshållare var 
Lennéa Sjögren tång som mat och affärsidé. Avslutningsvis blev det ett framträdande av 
ortens egen ukulelegrupp som framförde några kända låtar. Tanums Kommun startade 
under maj månad att renovera badplatsen vid Skrefors med nya L-stöd och nya badbryggor.  
 
För att läsa mer om vad som hänt i Kämpersvik under det gånga året hem hänvisas till vår 
hemsida. Hemsidan försöker att spegla det som händer i Kämpersvik, både i smått och i 
stort. Vi är tacksamma för tips eller bidrag till hemsidan både med texter och/eller bilder. Ett 
stort Tack till alla ni som hjälper till med praktiskt arbete och hålla liv i föreningen. Ett 
speciellt Tack Lars Joelsson som håller hemsidan uppdaterad. kämpersvik.se 
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