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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 5 styrelsemöten. 

 

 



Under året har vi haft följande aktiviteter: 

Midsommarfirande: Årets midsommarfirande blev inställt på grund av coronapandemin. 
Som ersättning prydde vi och reste majstången på hamnplanen. 

Loppmarknad: Liksom midsommarfirandet ställde vi in loppmarknaden i år. 

Dans på Hamnplanen: Inte heller dans på hamnplanen blev av. 

Musik i Garaget: Tyvärr inga musikkvällar heller detta år. 

Årsmötet: Den 1:e augusti var det årsmöte i Föreningen Framåt. Vi kunde genomföra 
årsmötet med säkert coronaavstånd vid forbollsplanen. 50 tal medlemmar kom för att delta. 
Lars Joelsson informerade om utvecklingen av området vid Mellandapen. Elisabeth Carlsson 
avtackades efter flera års styrelsearbete. Angående förhandlingarna se årsmötesprotokollet. 

Advetsfirande: Den 28:e november träffades några Kämpersviksbor helt spontant vid den 
julgransprydda flaggstången på hamnplanen för att fira 1:a advent. 

Berättarkväll: Det blev ingen berättarkväll denna vår. 

Strandstädning: På den sedvanliga strandstädardagen kom många för att samla skräp och 
tång. Flera deltog också i rensning av rabatter. 

Bibliotek: Biblioteket i busskuren har varit välfrekventerat under sommaren. 

Övrigt: 

Föreningen har tillsammans med Peter Samzelius företag genomfört och bekostat att 
anlägga en stenrad längs stranlinjen vid hamnplanen och omvandlat den gamla parkeringen 
till en grönyta med nya planteringar samt anlagt en ny blomsteräng. 

Under året har föreningen skött planteringarna på Hamnplanen och vid fotbollsplanen och 
kompletterat med nya växter. Som vanligt har föreningen skött gräsytor vid fotbollsplan och 
hamnplan samt lagt ut ny sand vid båda badstränderna 

Föreningen har under året sålt tröjor och kepsar med föreningens logga samt gett ut 
almanacka för 12:e året i följd. Almanackan skapades i år av Jan-Erling Ohlson, vår tidigare 
ordförande, som tyvärr insjuknade och lämnade oss under sensommaren. 

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 satt upp blå skyltar som rekommenderar 30 km/tim som högsta hastighet. 

Föreningen har också skrivit till kommunen om avloppsfrågan och den ökade algtillväxten i 
viken. Kommunen har därefter börjat göra en inspektion och undersökning av hur 
dagvattnet rinner in i avloppssystemet. 

En positiv ny verksamhet som blev mycket uppskattad under sommaren var Tabata 
träningen som Johanna Edén ledde två gånger i veckan under sommarveckorna. Träningen 
samlade som mest 70 deltagare som kunde sprida ut sig på fobollsplanen. Tabatan förstärkte 
föreningens ekonomi då deltagarna skänkte valfritt belopp till föreningen. 

Under våren byggde Tanums kommun en ny parkeringsplats för dagparkering öster om 
Halsviksvägen. Tidigare finns en parkering vid fotbollsplanen för långtidsparkering. 
Kommunen har kompletterat lekutrustningen vid fotbollsplanen med en kompisgunga. 



Föreningen vill tacka alla som ställer upp och engagerar sig i föreningens arbete och som 
deltar vid de olika aktiviteterna 

 

Kämpersvik 2021-06-01 

Lars Joelsson, ordförande 

 

 

 

 

 


