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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 året om. Vi är också 
remissinstans till kommunen i olika samhällsfrågor. Vi har en aktiv hem- och facebooksida.  
 
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 6 styrelsemöten. 

 



Under året har vi haft följande aktiviteter: 

 

Midsommarfirande: Årets midsommarfirande var som vanligt välbesökt. Dansen kring 
midsommarstången leddes som alltid av Olle Österling och Petra Andersson. Många 
musikanter deltog under ledning av Olof Bengtson och Mickael Högdahl. Föreningen sålde 
lotter, tröjor, kepsar och almanacka samt kaffe och korv. 

Loppmarknad: Den 19:e juli hade föreningen loppmarkad på hamnplanen. Föreningen 
tillhandahöll bord för 100 kr och sålde själv tröjor och kepsar med föreningens logga samt 
almanacka. 

Dans på Hamnplanen: Den 17:e juli var det dags för Dans på Hamnplan. Nu för andra året. 
Vädret var fint och många kom till hamnplanen för att dansa eller lyssna å musiken. Olof 
Bengtson hade samlat en fin orkester med sångerskorna Petra Andersson och Annette 
Samzelius. 

Musik i Garaget: Den 25:e juli var det dags för en finstämd musikstund i Garaget. Under 
ledning av Olle Österling som reciterade Fröding fick vi höra finstämd musik av Bengt 
Jonsson, Kerstin Palm och deras vänner från Danmark. Signe och Maja Lagerlöf sjöng 
stämsång ur Värmlänningarna och Michael Högdahl och Magnus Joelsson spelade en 
jazzversion av Summertime. Publiken deltog också med allsång. 

Årsmötet: Den 4:e augusti var det årsmöte i Föreningen Framåt. 70 medlemmar kom för att 
delta. Innan mötet informerade Christer Magnusson om Kämpersvik Hamns planer på 
utbyggnationen av sjöbodarna i Skredfors och framtida byggnationer vid Kämperöd. Anette 
Lehto och Eva Mattsson berättade om föreningens plantering vid Hamnplanen och Lars 
Joelsson visade äldre bilder från Kämpersvik. 

Advetsfirande: De 1:a december bjöd föreningen på traditionell adventsglögg vid julgranen 
som restes på hamnplanen. Kämpersviks Ukuleleorkester spelade och sjöng julsånger. 

Berättarkväll: Den 23:e mars var det berättarkväll ovanpå Gula garaget. Berättarkvällen 
inleddes med att Lars Joelsson berättade om befolkningsutvecklingen i Kämpersvik. Därefter 
höll Linnea Mattsson Thorngren ett mycket intressant föredrag om ostronens utbredning 
och livscykel. Kvällen avslutades med att Ulrika Lorensson från Havstensund berättade om 
sin och hennes sambos ostronodling. Ulrika bjöd på ostronsoppa som hon tillagat på 
Japanska ostron. Ulrika hade med sig fina platta ostron, ”ostrea edulis”. Som man kunde 
köpa och äta på plats eller ta hem. Paloma Marrero Bas visade sina färgglada och vackra 
broderier. 

Rensning av ris: Den 4:e maj samlades några personer för att rensa skogen vid fotbollsplanen 
från ris efter den gallring som gjordes där tidigare. 

Övrigt: 

Länsstyrelsen beslutade, efter ansökan från föreningen, att fartbegränsning på 5 knop skall 
gälla från Viksholmen from 2019-05-15. Kommunen ansvarar för att sätta upp och 
underhålla skyltar. 

Tekniska nämnden i Tanums kommun beslutade, efter ansökan från föreningen, att flytta 
parkeringsplatsen vid hamnplan och denna omvandlas till parkområde enligt föreningens 
förslag. Långtidsparkering kommer att finnas vid fotbollsplanen och Tekniska nämnden 



kommer att ansöka om bygglov för parkering på andra sidan Halsviksvägen vid nuvarande 
pumphus. 

Tanums kommun kommer att enligt föreningens önskemål att skapa två blomsterängar vid 
bouleplanen samt vid Tärnesten. 

Föreningen har haft kontakt med Tanums kommun för diskussion om komplettering av 
lekutrustningen vid fotbollsplanen samt renovering av badhytten i Skredfors. Representanter 
från föreningen träffade under våren Daniel Monus från kommunen samt Christer 
Magnusson från Kämpersvik hamn AB.  Vi fick därefter kommunens tillstånd till renovering 
samt en övenskommelse att Föreningen och Kämpersviks Hamn AB tillsammans renoverar 
badhytten. 

Under året har föreningen skött planteringarna på Hamnplanen. Vi har planterat nya växter 
samt färdigställt och placerat ut skyltar med rosornas namn och ursprung. Föreningen har 
också planerat och beställt 300 växter till nyplantering vid fotbollsplanen. Föreningen och 
Kämpersviks Hamn AB delar på kostanderna. 

Plantering vid fotbollplanen gjordes den 1: juni med hjälp av flera frivilliga. Denna dag var 
det också många Kämpersviksbor som städade våra stränder.  

Som vanligt har föreningen skött gräsytor vid fotbollsplan och Hamnplan samt lagt ut ny 
sand vid båda badstränderna. I år har föreningen placerat ut nya bänkar i ek och byggt en ny 
ramp vid Killebäck samt en spång vid bastun. Föreningen sköter också om bastun som 
besöks flitigt varje lördag året om. Föreningen har satt upp nya skyltar vid Skredfors, 
Hamnplanen, Killebäck samt fotbollsplanen som berättar att föreningen sköter dessa 
områden. 

Föreningen har under året sålt tröjor och kepsar med föreningens logga samt givit ut 
almanacka för 10:e året i följd. 

Den ökande mängden av trafik genom samhället är ett ständigt bekymmer som engagerar 
föreningen genom skrivelser och telefonsamtal med trafikverket och Tanums kommun. 
Kommunen har anlagt en upphöjning i asfalten vid korsningen Viksvägen 40 för att leda 
vattnet till dagbrunnen och detta hinder fungerar också fartdämpande. 

Under året har föreningens arbete speglats i flera artiklar i Strömstads Tidning. 

Föreningen vill tacka alla som ställer upp och engagerar sig i föreningens arbete och som 
deltar vid de olika aktiviteterna samt särskilt tacka Ulf Holmgrens anhöriga som lät gåvorna 
till Ulfs minne gå till Föreningen Framåt. 

 

Kämpersvik 2019-07-01 

Lars Joelsson, ordförande 

 

 

 

 

 


