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Årsberättelse 2010/2011F
Styrelsen har efter årsmötet 2010 haft följande sammansättning
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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 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. Musik underhållningen var en höjdpunkt med våra
fantastiska musiker, Buskas orkester med Kalle i Kalleby. 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 midsommarfirande i
Kämpersvik
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.
Årsmötet hölls den 8 augusti på fotbollsplan. 45 medlemmar kom till mötet. Inga förändringar
gjordes i styrelsens samansättning. Medlemsavgiften blev dock förändrad. Under 2011 gäller
150 kr för enskild och 300 för familj. Bankgiro: 5565-6417, Postgiro: 323265-9
Kommunen har under vinterhalvåret genomfört ett omfattande VA-arbete i Kämpersvik med
nya avlopps- och dräneringsledningar som är nedgrävda i huvudgatan. Arbetena startade

under november månad och pågick t.o.m. mars månad. Under tiden har trafiken omdirigerats
till alternativvägar. Under kommande vinterhalvår kommer även nya ledningar att grävas ner i
Halsviksvägen. Föreningen har deltagit i samtliga byggmöten.
Den kommunala bryggan kommer enligt Tanums hamn & turist att renoveras under hösten
2011. Ambitionen är att ev. kunna utöka med några båtplatser men troligen kommer detta i
senare skede. Hur omfattande upprustningen ska bli är oklart det är budgeterat 1,2 milj. till
renoveringen.
Föreningens hemsida har regelbundet uppdaterats med såväl vardagliga händelser och
informativa händelser inom samhällsföreningen. Vår Webbmaster Peter Samzelius och
redaktör Lars Joelsson, har verkligen tagits sig an uppgiften med all heder.
Under höstens styrelsemöte har önskemål framkommit om att dra fram fibernät till
Kämpersvik med omnejd. Att ansluta sig till fibernätet kommer att medföra kostnader för
respektive fastighetsägaren. Kontakter med kommunen tagits då det finns en del oklarheter i
frågan. Föreningen har bjudit in kommunens projektledare i frågan som kommer att närvara
vid 2011 års årmöte och svara på frågor för intresserade. Rolf Berg som är projektledare
kommer att vara på plats kl 16 00 och svara på frågor.
Under hösten utfördes arbete med att ta upp badbryggorna. Stormen hade spolat upp dem på
land. Bord och bänkar kördes till förrådet vid Skredfors för vinterförvaring.
Under vinterhalvåret aktualiserades frågan om gång- och cykelväg på nytt, då trafikverket vill
satsa på G-C genom hela Tanums kommun och bidrar med 150 milj. för detta ändamål.
Styrelsen har bidragit med förslag till annan sträckningen mellan Kämpersvik och Grebbestad
än den som kommunen ursprungligen föreslagit. Förslaget finns på föreningens hemsida.
Styrelsen har under våren jobbat med att ta fram en ny almanacka i föreningens regi.
Almanackan har temat gamla hus i Kämpersvik och kommer att säljas vid
midsommarfirandet. Almanackan finns även att köpa hos Lars Joelsson och Nils Mattsson
priset är 100 kr
I februari hölls åter en väl besökt berättarkväll 65 personer hade slutit upp. Speciellt inbjuden
var Folke Andersson barnfödd i samhället som skriver skepparsonens historier i Strömstads
tidning. Inbjuden var också Jan Uddén biolog och naturvetare och håller guidade turer under
våren kring Egjdetjärnet. Föredrog gjorde även Per Jansson om gamla skutor som haft
hemmahamn i Kämpersvik. Kerstin Janryd berättade om att vara sommargäst i samhället på
tidigt 50-tal. Lars Palm berättade om Kämpersviks seglarklubb och dess regattor. Många
gamla bilder visades. Styrelsen är intresserad av flera gamla bilder främst från 1950-talet och
1960-talets Kämpersvik, kontakta Lars Joelsson.

Under våren bildades även en trädgårdsjunta som ska försköna våra grönområden med vackra
växter. Juntans första engagemang är att utsmycka hamnplanen. Deras första insats har varit
att planeter rosor utmed vägen. I juntan ingår Monica Nilsen, Anette Lehto, Anna von Elern,
Aina Barnevik, Marianne Gran, Elisabeth Carlsson, Eva Mattsson och Inga-Maj Reimbert.
Anette Lehto är sammankallande.
Styrelsen har under våren sänt in en skrivelse till kommunen om att flytta den nuvarande
parkeringen vi hamnplan till motsatta sidan vid Halsviksvägen, Styrelsen tycker att andra
aktiviteter är lämpligare på den vackraste platsen i Kämpersvik. I skrivelsen ingår även ett
förslag om tillfällig sommarparkering vid fotbollsplan. Ärendet kommer att behandlas av
kommunen under hösten
Förslag har väckt i styrelsen om att iordningställa en promenadväg, stenhuggarstigen.
Nuvarande Smedjevägen som går vidare genom Hästeklev och Skredforsområdet. Kontakter
har tagits med Kämpersviks Hamn AB som är markägare på den aktuella delen. Inga beslut är
tagna.
Andra händelser i anslutning till föreningens verksamhet under det gångna året Magnus
Danielsson introducerade orientering mellan Kämpersvik och Långsjö. Tanums Miljöpris
delades ut till föreningen Egjdetjärnet. Anna von Elern hade akvarellutställning under
påskhelgen. Behållningen av konstlotteriet gick till Trädgårdsjuntan. Anna hade skänkt tavlan
som var första pris. Påskelden blev i år valborgsbrasa. Kosläpp var vid Egjdetjärnet den 23:e
maj. Fåren är på plats vid hamnplan.
Föreningens ekonomiska resultat för räkenskapsåret slutade med att inkomster och utgifter
gick jämt ut. Resultaträkningen kommer efter revisionen att läggas ut på hemsidan.

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik
Jan-Erling Ohlson/ ordförande

