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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 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 7 styrelsemöten. 

Midsommarfirandet som är årets höjdpunkt samlade i år flera hundra personer som ställde 
upp trots hotande regn. Firandet genomfördes under trivsamma former med lotterier, lekar 
och försäljning av kaffe, dricka och korv. Dansen kring midsommarstången leddes som 
vanligt av vår eminente lekledare Olle Österling. Musikunderhållningen var en höjdpunkt 



med våra fantastiska musiker, Buskas orkester.  Dessutom framträdde ett antal lokala 
musiker som bidrog till ett fantastiskt midsommarfirande, ej att förglömma är vår 
dragspelare Kalle i Kalleby som varit med sen starten på 1960-talet. 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 frågorna kretsat kring byggnationer av hamn, 
parkeringsplatser och badplatsen Skrefors. Skrivelser har skickats till  kommunen i samtliga 
frågor. Där samhällsföreningen varit aktiv att på peka brister i underlag samt att bevara det 
genuina i samhället Kämpersvik.  
 

 

Loppis 

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. 
Delar av intäkterna från loppmarknaden går till samhällsföreningen genom hyra av bord. 

 
Årsmöte 
Ett välbesökt årsmöte hölls i samhällsföreningen den 4 augusti på fotbollsplan i Kämpersvik, 
där 45 medlemmar deltog i mötet. Medlemsavgiften under 2011/2012 är 150 kr för enskild 
och 300 för familj. Bankgiro: 5565-6417, Postgiro: 323265-9. 
Medlemsantalet har minskat något under det gångna verksamhetsåret? 
 
Kulturvandring  
Samhällsföreningen genomförde en välbesökt kulturvandring och berättade om gamla 
Kämpersvik och om människor som levde och verkade i samhället.  Några av  husen som 
varit affärer fans lite mera historik att förmedla. Här berättades en och annan historia och 
anekdot om gångna tider. Nya kulturvandringa planeras för kommande år.    
 
 
Almanackor 
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. 
 
 
Hemsidan 
Vi har nu uppdaterat hemsidan. Utåt sett är det ingen förändring förutom att man nu kan se 
alla bildtexter i bildarkivet. Sidan har nu blivit mer lättarbetad och säker. 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. 
 
 
 



 
 
Pontonbrygga vid Skrefors.  
Under våren 2013 anlades en ny brygga (vågbrytare) ca 80 m lång och medför ett antal ny 
båtplatser. Förslag finns att utöka verksamhetsområdet  ytterligare med sjöbodar badhytter 
och isättningsramper för mindre båtar. Styrelsen i Framåt har tillskrivit kommunens plan- 
och bygg.avd om en begränsning av byggnationen i området. 
 
 
Inbjudan till möte ang ny ÖP 
Samhällsföreningen var inbjuden till möte i oktober med Tanums kommuns 
översiktsplanerare i Grebbestad. Här var även flera andra samhällsföreningar 
representerade. Kommunen ville ha synpunkter från föreningarna hur de vill utforma 
samhällena under den närmaste tiden 
    den 16/10 och vi skickar med dem dessa synpunkter som anses gälla för föreningen Framåt Kämpersvik:   

 Värna om havet, lätt att komma ner till vattnet för att kunna promenera och fiska. 

 Värna om stenbrotten. 

 En begränsad bebyggelse än den redan planerade. 

 Hålla ner trafiken med hjälp av en sommarparkering på fotbollsplanen. 

 Vara rädd om våra grönytor. 

 Gång-och cykelväg till Grebbestad och Fjällbacka. 

 Värna om badplatserna. 

 Ta hand om våra besökare som har kanoter och kajaker. 

 Förbättra fotbollsplanen, vi skulle vilja ha en samlingslokal där. 

 En båtramp där man kan sjösätta mindre båtar. 

 Flytta parkeringen från hamnplanen till andra sidan Halsviksvägen. 
En röd tråd för oss som deltog i mötet är att tillgängligheten till havet inte får minska. 

       Friluftslivet är viktigt i Kämpersvik 
 
 
Advent 
Den årliga adventsgranen kom på plats även i år granen skänktes av Peter Samzelius. 
Som vanligt bjöd föreningen på glögg och pepparkakor. 
 
Berättarkväll 
9 mars anordnades en berättarkväll med stor uppslutning. Kvällen började med vår estradör  
Tyrone Andersson som sjöng en visa med överraskande slut.. Det visade han också i nästa 
programpunkt där Kämpersviks ukuleleorkester under hans ledning framförde fyra 
sångvänliga låter..Därefter kom Folke Anker Andersson. Folke har som få en förmåga att 
minnas sin barndom. Dessutom har en förmåga att skriva ner sina minnen vika man kan läsa 
på denna hemsida och i Strömstads tidningen. Ranja Palmhagen lästa sedan en riktig skröna 
som hon fått av sin pappa Einar Andersson, den handlade om Malkom som var med på 
många äventyr till sjöss. I år visades ett bildspel på Kämpersviks kvinnor.. Förra året visades 
bilder på Kämpersviks män. Då var det många som tog till orda och berättade den ena 
historien efter den andra.  
 
 
 
 



 
 
Strandstädning 
Årets gemensamma arbete börjar med strandstädningen som i år var den 11 maj. I år var det 
något mindre med skräp som flutit iland mot tidigare år, ändå samlades in ca 70 säckar. 
Mellan 30-40personer deltog i städningen. Kaffe serverades på hamnplan efter städningen. 
 
 
Skrefors badplats 
Föreningen har även detta år gjort påstötningar till kommunen om att renovera badplatsen 
vid Skrefors. Under våren 2013 beslutade kommunen att påbörja en upprustning av 
badplatsen vid Skrefors. I början av maj startade arbetet med att bila bort betongen och 
borttagning av L-stöden och utforma en strand. Föreningen har bidragit med sand till 
badplatsen Skrefors och Killebäck som sponsrats av Sparbanken Tanum. Förslaget till 
utformningen av strandområdet har samhällsföreningen varit delaktig i. 
 
 
Trädgårdsjuntan 
Medlemmarna i Trädgårdsjuntan jobbar flitigt och har anlagt en fin liten rosenhäck och 
planteringar på hamnplanen samt satt ut fina bord och bänkar i sten. Växter och rabatter 
sköts med omsorg och våra besökare har imponerats av våra fina planteringar vid hamnplan.   
 
 
Rapportering, 
Samhällsföreningen sköter numera all gräsklippning av grönytorna, där styrelsen och 
föreningsmedlemmar delar på klippningen. 
Föreningen har inköpt under året en Gräsuppsamlare och storbildsprojektor och liten 
högtalaranläggning för berättarkvällarna. 
 
 
Fiberföreningen 
Under det gångna året har Kämpersvik-Ejgde fiberförening jobbat på med att värva 
medlemmar där antalet närmar sig 300 fastighetsägare. Intresset har var stort för att delta i 
fiberföreningen. Grävningsarbetet kommer att starta under juli 2013. 
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