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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 6 styrelsemöten.
Midsommarfirandet som är årets höjdpunkt och samlade i år närmare tusen personer som
kom och firade midsommar i Kämpersvik. Firandet genomfördes under trivsamma former
med lotterier, lekar och försäljning av 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. Musikunderhållningen är en höjdpunkt
med våra fantastiska musiker som ingår i Buskas orkester. Dessutom framträdde ett antal
lokala musiker som bidrog till ett fantastiskt midsommarfirande, ej att förglömma är vår
dragspelare Kalle i Kalleby som också 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 och
Länsstyrelsen i samtliga samhällsfrågor. Där samhällsföreningen varit aktiv att på peka
brister i underlag samt att bevara det genuina i samhället Kämpersvik.
Skrefors Badplats
Kommunen samhällsföreningen och Sparbanken Tanum har bidragit till en uppsnyggning. De
gamla L-stöd som fans togs bort och istället placerades natursten på stranden. Under hösten
stormar och högvatten försvann en del av naturstenen ner i havet. Ny sand har placerats ut i
strandområdet.
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.
Kulturvandring
Samhällsföreningen genomförde en välbesökt och trivsam. Ett 70-tal personer hade slutit
upp för att vandra genom Kämpersvik, från hamnplanen till stenbrottet i Skredfors.
Föreningen hade förberett presentationer av de olika husen och flera husägare kunde också
berätta vad de visste om sina hus. När vi samlades i stenbrottet i Skredfors var det en
perfekt inramning för Håkan Nilssons berättelse om berget och om stenhuggarnas vardag.
Håkans farfar kom tillsammans med två bröder från Blekinge för att hugga sten i Bohuslän.
Stenhuggarna från Blekinge var före sin tid och var skickliga yrkesmän
Fröding afton
Samhällsföreningen Framåt ordnade Frödingafton i Kämpersvik. Nästan 70 personer hade
mött upp för att spela sjunga och lyssna på dikter av Fröding. Olle Österling som är medlem i
Frödingsällskapet i Karlstad hade tagit initiativet till kvällen och lockat med sig musikanter
och sångare. Olle deklamerade ett urval av dikter med stor inlevelse på poetens egen dialekt
och kunde till publikens förtjusning få fram Frödings humor och mustiga personskildringar.
Under kvällen hördes också mycket musik och sång.

Årsmöte
Ett välbesökt årsmöte hölls i gamla sågen hos Lars Joelsson den 4 augusti. Till årets årsmöte
med samhällsföreningen Framåt hade vi bjudit in Håkan Kellgren från Kämpersvik-Ejgde
fiberförening och representanter för Kämpersvik Hamn AB.
60 medlemmar deltog i mötet. I samband med årsmötesförhandlingen informerade
Kämpersviks Hamn AB om kommande utbyggnad av yttre hamnen. Informationer fortsatte
med Anette Lehto och Eva Mattsson som berättade om Trädgårdsjuntans planteringar och
utsmyckning av hamnplanen och fick en stor applåd för sina insatser. Styrelsen fick
anvsvarsfrihet, inga nya medlemmar valdes in i styrelsen och medlemsavgiften beslöts 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.
Medlemsantalet har minskat något under det gångna verksamhetsåret?
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. Ett stort Tack Till Lars Joelsson
som håller hemsidan uppdaterad.
Sjöbodar badhytter vid Pontonbrygga Skrefors.
Styrelsen i samhällsföreningen har lämnat synpunkter på byggnationen till Kommunen och
Länsstyrelsen.
Föreningen vill bevara utsikten över havet och viken. Enligt ritningar finns en vägbom
utplacerad vid Janssons varv.
Föreningen anser även att man inte ska ha bad och badhytter i anslutning till en båthamn, då
det redan finns badhytter i anslutning till badplatsen vid Skrefors.
Den stora frågan som har diskuterats är den ökade trafiken genom samhället, där föreningen
anser att trafiken påtagligt kommer att öka genom utbyggnaden av skrefors hamnområde.
Föreningen har överklagat byggnationen till Länsstyrelsen.

Advent
Den årliga adventsgranen kom på plats även i år granen skänktes av Peter Samzelius.
Som vanligt bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.

Berättarkväll.
Den 29 mars anordnades en berättarkväll med stor uppslutning ca 70 pers. Kvällen började
med ett föredrag av Mats Ulmestrand SLU, forskare på räkor havskräftor och hummer. Han
berättade om skaldjurens biologiska liv i havet och tillståndet för de olika arternas
livsbetingelser. Sedan kom Staffan Knutsson mångårig yrkesfiskare av främst räkor, han
berättade om en fiskares praktiska liv och visade en video om räkfisket. Därefter lästes en
trakisk berättelse upp av L Joelsson upptecknad av Per Jansson. Som avslutning framförde
ukulelegänget med Tyrone Andersson några kända låtar som övergick i allsång.

Skrefors badplats
Under 2014 har Skrefors badplats förbättrats med nya fina stenbord skänkta av Lotta och Ulf
Larsson som har skänkt möblerna till föreningen. Lotta och Ulf kommer från Karlstad och
köpte Åke Johanssons hus för ett par år sedan. Föreningen Framåt tackar för gåvan.

Trädgårdsjuntan
Medlemmarna i Trädgårdsjuntan jobbar flitigt och har anlagt en fin liten rosenhäck och
planteringar på hamnplanen samt. Växter och rabatter sköts med omsorg och våra besökare
har imponerats av våra fina planteringar vid hamnplan. Stort Tack för ett fantastiskt jobb.

Rapportering,
Samhällsföreningen sköter numera all gräsklippning av grönytorna, där styrelsen och
föreningsmedlemmar delar på klippningen.
Under sommaren gjordes en jätte fångst av en hälleflundra det var tre salta killar som drog
upp en hälleflundra på 110 kg en bra bit utanför Väderöarna, (Fredrik, Tobias och Dick som
gjorde fångsten)

Fiberföreningen
Under det gångna året har Kämpersvik-Ejgde fiberförening jobbat på med att färdigställa
fibernät för ca 300 medlemmarna. Grävningsarbetet starta under juli 2013. Prognosen är de
flesta medlemmarna kommer att vara anslutna till fiber under juni 2014.
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