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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.
Det gångna verksamhetsåret har krävt stort engagemang från styrelsemedlemmarna med
mycket ideellt arbete med olika arbetsinsats.
Midsommarfirandet 2009 var även detta år en höjdpunkt, trots att vädergudarna inte var på
vår sida. Festligheterna på fotbollsplan 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 vår
trogna festdeltagare som ställer upp i alla väder och kommer till vårt midsommarfirande i
Kämpersvik
I mitten av juli håller föreningen numera en sedvanlig loppmarknad på fotbollsplan, främst
tack vare Inger och Jan Saxsäter som engagerat sig i försäljning och stor arbetsinsats. Delar av
intäkterna från loppmarknaden går till samhällsföreningen genom hyra av bord.
Den 9 augusti hölls föreningens årsmöte i skärgårdshuset i Grebbestad. Med sedvanliga val av
styrelse. Årsmötet beslutade också att lägga ner arbetsgruppen för Vik-Egjde och tacka för
utfört arbete. (årsmötesprotokoll finns tillgängligt på föreningens hemsida, kämpersvik.se.)

Under hösten utfördes arbete med att ta upp bad bryggor och rengöra samt vinterförvara dessa
i Skrefors. Inköp av nya bord med tillhörande bänk inhandlades för utplacering på
hamnplanen och fotbollsplan.
Styrelsen kontaktade kommunen för att genomföra en förbättring av badplatsen i Skrefors,
detta mynnade i ett möte på plats med chefen för Kultur- och fritid. Styrelsen pekade på
brister som behöver åtgärdas. Förslaget mynnade i att en entreprenör räknade på jobbet, men
kostnaderna blev för höga ansåg kommunen och vill senarelägga en upprustning av
badplatsen.
Styrelsen har träffat Pernille Silferberg Utgaard, VD/ Hamnchef, Tanums Hamn& Turist AB
för att diskutera en framtida lösning för kommunens båtplatser. Samtalet var givande där VDn
var helt inställd på att en ny ”Långebrygga” måste byggas och övriga bryggor upprustas.
Dessutom diskuterade vi möjligheten av att bygga en ramp vid hamnplan där man kan sjösätta
mindra båtar.
Styrelsen har skrivit ett brev till kommunen om problem som vi vill få åtgärdade. 1. Bristande
säkerheten på Skredfors badplats då två L-stöd har börjat ge vika samt behov av att gräva ur
kanalen vid Skredfors. 2. Problemet med avloppet som bräddar över genom gatubrunnar. 3.
Ändra gatubelysningen så man får ytterligare en stolpe närmare fotbollsplan. 4. Problemet
med avlopp vid Viks skola som ger dålig lukt.
Adventsgranen: 1:a advent är en återkommande tradition då adventsgranen kom på plats även
detta år vid hamnplanen. Föreningen bjöd som vanligt på glögg med pepparkakor. Denna
gång var vädrets makter på vår sida, vilket medförde en god uppslutning och trevlig samvaro.
Under vinterhalvåret var stora delar av styrelsen engagerade med att ta fram underlag till en
almanacka som skulle säljas till kommande midsommar. Styrelsen samlade gamla foton från
olika håll, och från personer som var viliga att låna ut sina bilder. Detta arbete mynnade i, att
under maj månad var almanackan färdig att hämtas ut från tryckeriet.
I februari, när vintern var som kallast och snön yrde kring stugknuten bjöd
samhällsföreningen in till en berättarkväll om gamla Kämpersvik. Fam Joelsson upplät
lokalen i gamla sågen för detta evenemang. Det blev en fantastisk kväll med bildvisning och
berättelser från gamla tider i Kämpersvik. Lokalen för berättarkvällen var väl fylld ca 60 pers.
Föreningen bjöd även in arkeolog Benjamin Gran Danielsson som föreläsare. Han tog med
oss på en mycket intressant resa från istid till nutid med Kämpersvik som fokus.
Tyvärr uteblev påskbrasan denna vår p.g.a. vintern. Brasan eldades istället på
valborgsmässoafton, för ett fåtal personer.
Den 15 maj där var det dags för den sedvanliga strandstädningen. Ett 40-tal medlemmar
städade vid hamnplan, Killebäck, Skrefors och Kvännestrand (Paradiset). Under städningen
samlades plast och bråte i ett 60-tal säckar in. Dessutom städades bastun. Föreningen bjöd på
kaffe och bullar. Styrelsen framför härmed ett särskilt tack till alla, som ställde upp.
Under våren har delar av styrelsen jobbat med att lägga nytt däck på badbryggorna vid
Kilebäck, ett arbete som visa sig vara mera tidsödande än beräknat. Men några dagar före
midsommar kunde vi sjösätta tre helt nyrenoverade bryggor. Under våren har även en mindre
upprustning av badplatsen vid Kilebäck genomförts, såsom rensning av sten utmed kajen samt
friläggande av strandkanten från stora stenar som rasat ner från vägbanken. Dessutom har
mera sand lagts ut vid stranden.

Trots ett ansträngt ekonomiskt lägge var föreningen tvungen att inköpa en ny
traktorgräsklippare under senare delen av verksamhetsåret. Föreningens åtagande är att klippa
fotbollsplan med kringliggande område samt området vid hamnplanen, detta är en stor
kostnad för föreningen med återkommande utgifter. Samhällsföreningen önskar gärna Extra
sponsormedel för att hålla ordning i samhället.
Den som under senaste månaden besökt föreningens hemsida har nog märkt en förändring till
en mera överskådlig hemsida. vår webbmaster Peter Samzelius har lagt ner ett stort jobb för
att förbättra hemsidan, ett stort tack Peter !
Välkomna till årsmötet i samhällsföreningen Framåt Kämpersvik, 5 augusti kl 18 00 på
fotbollsplan. (ta gärna med något att sitta på)

Hör gärna av er om ni har en adventsgran att skänka till föreningen.

Samhällsföreningen Framåt Kämpersvik.
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