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Ordföranden har ordet 

 

Först vill undertecknad tacka alla medarbetare i styrelsen för samhällsföreningen Framåt 

Kämpersvik, för det gångna verksamhetsåret och allt ideellt arbete som genomförts för 

föreningen. Även ett stort tack till Kurt och Claes för allt arbete som utförts i bastun. Ett stort 

tack till alla medlemmar som stödjer vår förening.  

Det är mycket positivt att vara verksam i en förening som fungerar bra, där alla tar sitt 

uppdrag på allvar och jobbar konstruktivt och mot gemensamma mål. Som ex. Föreningens 

hemsida har fått ett ytterliggare lyft genom uppdatering av många små enkla händelser och 

andra större händelser i Kämpersvik. 

 

Det gångna året har vårt lilla samhälle drabbats av sorgliga besked, om Ulf Jansson bortgång 

och några månader efter Metris Jansson, beskedet är ett hårt slag för vårt samhälle. Mina och 

föreningens tankar är hos Bodil Landgren och Per Jansson med systern Johanna med familjer. 

 

Ytterligare två Kämpersviksbor har lämnat oss under det gångna året, Georg Reimbert och 

dottern Ulla. Föreningen beklagar djupt att mista flera samhällsbor under så kort tid, våra 

tankar är hos Inga-Maj och de drabbade familjerna. 

 

Glädjande är att vi fått en ny samhällsmedborgare under det gångna året, en liten Samzelius 

har kommit till världen. Vi får även hälsa Sara Westerlund (Reimbert) med familj välkommen 

tillbaka till Kämpersvik 

Vi hoppas på en fortsatt positiv trend med önskan om en inflyttningsvåg och en 

befolkningsökning av samhället med flera yngre familjer som kan bosätta sig som 

åretruntboende i Kämpersvik. 

 

Ett bevis på föreningens livaktighet är berättarkvällen som avlöpte i feb 2010, och blev en stor 

framgång med stor publik. Berättarkvällen avnjöts på gamla sågen hos Lars och Anette 

Joelsson. Kvällen blev trivsam med historik och gamla skrönor med mycket prat och bildspel.     

Föreningen kommer med en ny berättarkväll i feb 2011. 

Andra positiva händelser är samhällsföreningen Framåts ny tryckta almanacka med gamla 

kort och vykort från Kämpersvik som blev en stor succé vid försäljningen under 

midsommarfirandet. Föreningen planerar en ny almanacka under 2011. 

 

Under hösten påbörjades nya va-arbeten med ledningsdragning av nytt dagvattensystem, men 

p.g.a. den stränga vintern fick arbetena avbrytas. Nu in på det nya året har man återupptagit 

arbetet med en viss osäkerhet för vädret. Mer information finns utlagt på föreningens 

hemsida. 

 

Andra aktualiteter är att den kommunala båthamnen i Kämpersvik kommer inom en snar 

framtid att rustas upp och renoveras. Enligt kommunens tjänsteman pågår upphandlingar och 

eventuellt ny utformning av bryggor med muddringsarbete. Den totala budgeten för 

upprustningen planeras till ca 1,5 miljoner 

 

 

 

 



 

 

 

Med önskan om en god fortsättning på det nya året. 

 

 

Jan-Erling Ohlson/ordf 

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik 


