Sommarbrev 2021

Till alla medlemmar och blivande medlemmar i
Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik

Föreningen är dess medlemmar. Utan er hjälp med arbete och medlemsavgifter kan vi
inte verka för Kämpersviks bästa. Föreningen Framåt har många frågor på sin agenda. Vi
försöker att hålla Kämpersvik vackert och trevligt och bevaka viktiga frågor.
Juni månad lade vi ut nya fina stenar längs strandremsan vid hamnplanen och under våren
har vi omvandlat gamla parkeringen till en grönyta med nya planteringar. Vi har under
våren också anlagt en ny äng som vi hoppas kan bli en fin blomsteräng. Hela denna stora
satsning har föreningen, tillsammans med Peter Samzelius företag, gjort utan kommunala
bidrag. Till bastun har vi köpt och installerat ett nytt bastuaggregat. I Skredfors har vi
köpt ny sand till badstranden och i Killebäck har vi sjösatt badbryggan samt rampen ner till
stranden. Föreningen står också för skötsel av alla grönområden.

Läs mer på baksidan >>>

Medlemsavgiften är 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem.
Vänligen ange namn, sommaradress samt e-postadress. Swisch nr: 123 338 4286
Tänk gärna lite extra på vår nya fina bastu genom ett bidrag.
Mer information finns på www.kampersvik.se
Namn:

___________________________________________________

Postadress: ___________________________________________________

Samhällsföreningen framåt

___________________________________________________
E-post:

___________________________________________________

5565-6417

Sedan mars 2020 lever vi under Corona-pandemin. Därför fick vi ställa in 2020 års
midsommarfirander, loppis, musikkvällar och dans på Hamnplanen samt vårens berättarkväll.
Till midsommar reste vi ändå majstången på Hamnplanen. Under ledning av Johanna Edén
hade vi en mycket uppskattat Tabata träning på fotbollsplanen under sommaren och till
advent firade vi julens ankomst vid den vackert ljudprydda flaggstången. Allt under säkert
coronaavstånd. I busskuren kunde ni under sommaren låna och lämna böcker. Föreningen
hade ännu en gång gjort en almanacka som sålde bra men i något färre exemplar än vanligt.
Almanacka skapades av Jan-Erling Ohlson, vår tidigare ordförande, som tyvärr till vår
stora saknad dog augusti 2020. Lagom till jul gjorde vi ett avtal med Erik Reichenberg
att köpa föreningens kläder on-line, länken finns på hemsidan. Den traditionella
strandstädningen lockade som vanligt många att komma och plocka skräp och tång samt
rensa rabatter. Föreningen har rensat och skött de planeringar som tidigare anlagts på
hamnplanen och vid fotbollsplanen
Kommunen har sjösatt badbryggan i Skredfors, renoverat hopptornet och satt upp en
ny gunga vid fotbollsplanen samt skyltat högsta rekommenderade hastighet 30 km/tim.
Vilket vi tackar för. En ny parkeringsplats för dagparkering har anlags av kommunen öster
om Halsviksvägen. För långtidsparkering hänvisas till fotbollsplanen där det är gott om
parkeringsplaser.
Medlemsavgift är 300 kr för familj och 150 kr för enskild medlem.
Bankgiro
5565-6417
IBAN:
SE5280000835190038012415 Swedsess eller
Swish:
12 33 38 42 86
Föreningen Framåt önskar er alla en trevlig sommar
LARS JOELSSON
Ordförande i Föreningen Framåt

