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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 4 protokollförda styrelsemöten. 

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.  
 
 
 



Aktiviterer under året  
Midsommarfirande. Årets höjdpunkt i Kämpersvik. Trots hotande regn var det många som 
kom och deltog i firandet som 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. Föreningen vill tacka våra trogna festdeltagare som ställer upp i alla 
väder och kommer till vårt välbesökta midsommarfirande i Kämpersvik. 
 
Loppmarknad. Den 20:e juli höll föreningen en välbesökt loppmarknad på hamnplan. 
Intäkterna från loppmarknaden går till samhällsföreningen genom hyra av bord. På 
föreningens bord kunde man köpa våra nya tröjor och kepsar med Kämpersviks logga ritad 
av Pelle Jansson. 
 
Beatlesafton i garaget.  Den 20:e arrangerade föreningen Beatleskväll med Kämpersviks egen 

kapellmästare" Olof Bengtsson" och den utmärkte saxofonisten Mickael Högdal och Petra 
Andersson. Drygt 75 personer hade kommit till Gula Garaget i Kämpersvik för att gemensamt 
sjunga gamla fina Beatleslåtar.  
 
Dans på hamnplan. Den 25:e juli hölls en mycket härlig danskväll på hamnplan med samma 
gäng med förstärkning, vädret var strålande och alla fick uppleva en underbar sommarkväll 
mycket folk och hög stämning. 
 
Berättarkväll. Den 27:e juli var det sommarens berättarkväll med Per-Erik Kårström FN:s 
förhandlare i öst Europa och runtom i världen, hans föredrag var mycket intressant och 
handlade om terrorhot i Sverige och världen. 
 
Årsmöte i föreningen. Den 5:e augusti hölls årsmöte i gamla sågen (gula garaget) hos Lars 
Joelsson.  40-tal medlemmar deltog i mötet.  Styrelsen fick ansvarsfrihet. Medlemsavgiften 
beslutades bli oförändrad, 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem. Bankgiro: 5565-
6417 
 
Presentation i Grebbestad. Den17:e oktober var föreningen inbjuden att presentera 
Kämpersviks samhälle på Kultutföreningen Gamla Grebbestads berättarkväll på Grebbestad 
Folkhögskola. Föredraget hade titeln ”Från stenhuggarindustri till turistparadis. Pelle 
Jansson, Jan-Erling Ohlson samt Lars Joelsson höll var sitt föredrag. Kämpersviks 
ukuleleorkester underhöll i pausen. Nästa 90 personer kom och lyssnade på vad som har 
hänt och vad som händer i Kämpersvik. Presentationen var mycket uppskattad. 
 
Adventsfirande. Den årliga adventsgranen kom på plats även i år Som vanligt bjöd 
föreningen på glögg och pepparkakor samt uppträde av ukulelegruppen från Kämpersvik. 
 
Berättarkväll. Den 10:e mars arrangerade föreningen sin 9:e berättarkväll i Gula Garaget. I år 
presenterade vi de verksamheter som finns i Kämpersvik i dag. Anna von Elern berättade om 
sin verksamhet som konstnär och sina planer för galleriet. Jan-Erling Ohlsom berättade om 



Tore Eks kräftfiske. Lars Joelsson presenterade Peter Samzelius och André Anderssons 
verksamheter och Pelle Janssons varv. Kvällen börjad med att Lisbeth Lindberg berättade om 
och visade bilder på sin släkting smeden Sigfrid Johanssons liv och arbete. Detta föredrag var 
mycket intressant och uppskattad och finns att läsa på hemsidan. 
 
Strandstädning. Lördagen efter Kristi Himmelfärdsdag bjuder föreningen in till 
strandstädning. I år liksom tidigare var det många som kom med krattor och arbetslust. 
Intrycket var att det var mindre skräp i år än tidigare år. 
 
Övrig aktivitet. Föreningen sköter och lägger ner mycket tid på alla grönytor och 
planteringar.  Anette Lehto och Eva Mattsson samt Hariet Nordqvist Eriksson jobbar flitigt 
med planteringar och skötsel 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. Föreningen har under ett antal år givit ut en almanacka som går 
från juli till juni. Almanackan säljs i samband med midsommarfirandet på fotbollsplan. Den 
finns även till försäljning hos Lars Joelsson. 
Under hösten och vintern har en del arbeten genomförts vid bastun i Skredfors, 
omklädningsrummet i förrådet har utökats med en damavdelning. Bastun har varit igång 
under hela året, det har badats bastu både på julafton och nyårsafton. 
 
Skrivelser.  
Till trafikverket. För att öka trafiksäkerheten har vi skrivit till Trafikverket och önskat 
ytterligare farthinder i form av gupp inne i samhället men tyvärr fick vi avslag på denna 
begäran. Till länsstyrelsen om att begränsa hastighten i viken till 5 knop och detta ärende är 
nu under utredning på länstyrelsen.  
Till kommunen då det åter kommit upp förslag på att bygga sjöbodar i Skredfors. Föreningen 
har samma invändning som tidigare att vi inte vill att det byggs sjöbodar som hindrar 
tillgängligheten till sjön. 
Samhällsföreningen har under året haft kontakter med Tanums Kommun i olika frågor. 
 
Ett stort TACK till er i styrelsen för allt arbete som läggs ner samt till alla ni som är behjälpliga  
med föreningens aktiviteter. För att läsa mer om vad som hänt i Kämpersvik under det gånga 
året 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 Lars Joelsson som håller hemsidan uppdaterad. 
kämpersvik.se 
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