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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 den största delen av 

året, se hemsida. Vi är också remissinstans till kommunen i olika samhällsfrågor. Vi har en 

mycket välbesökt och uppskattad hemsida.  

 

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 välbesökta midsommarfirande i 

Kämpersvik 

 



 

 

 

 

Under det gångna verksamhetsåret har många frågor kretsat kring samhällets byggnationer av 

hamnar, pumpstation, parkeringsplatser tv/telemast, trafikhinder och badplatsen Skrefors. 

Skrivelser har skickats till både Länsstyrelse och kommunen i samtliga frågor. Där 

samhällsföreningen varit aktiv att på peka brister i underlag samt att bevara det genuina i 

samhället Kämpersvik.  

 

Loppis 

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. 

 

Årsmöte 

Ett välbesökt årsmöte hölls i samhällsföreningen den 30 juli på fotbollsplan i Kämpersvik, där 

79 medlemmar deltog i mötet. Medlemsavgiften under 2011/2012 är 150 kr för enskild och 

300 för familj. Bankgiro: 5565-6417, Postgiro: 323265-9. 

Medlemsantalet har minskat något under det gångna verksamhetsåret? 

 

Berättarkvällar 

Under sommaren hade vi en välbesökt berättarkväll där Christin Apelqvist från Tjärnö 

berättade om det som finns under vattnet. Per Jansson berättade om Kämpersviks skutepok, 

Benjamin Grahn Danielson om Kämpersviks historia och Lasse Ljunggren avslutade med att 

berätta om hur det var att vara ung sommargäst. 

På våren hade vi en berättarkväll där Håkan Nilsson från Väddö berättade om 

stenhuggarperioden. Håkans farfar var stenhuggare. Han kom från Blekinge och var bror till 

Viktor Nilsson. Kvällen avslutades med att vi visade bilder på kända profiler i Kämpersvik. 

Detta utlöste många spontana berättelser från publiken och en och annan dråplig historia. 

Lokalen i gula garaget var helt full trots att finalen i schlagerfestivalen gick samma kväll. 

 

Almanackor 

För tredje året ger föreningen ut en almanacka som går från juli till juni. I år har vi också givit 

ut en tryckt version av Per Janssons ”Skut-epoken” 

 

Hemsidan 

Vi har nu uppdaterat hemsidan. Utåt sett är det ingen förändring förutom att man nu kan se 

alla bildtexter i bildarkivet. Sidan har nu blivit mer lättarbetad och säker. Hemsidan försöker 

att spegla det som händer i Kämpersvik, både i smått och i stort. Vi är tacksamma för tips 

eller bidrag till hemsidan både med texter och/eller bilder. 

 

Kilebäckshamn 

Delar av styrelsen hade ett möte med Boman (paradishöjden) gällande ombyggnation av 

hamnen vid Kilebäck. Där tidigare ritningar visade att badplatsen kunde ingå i hamnområdet. 

Representanterna för samhällsföreningen framhöll vikten av att få ha badplatsen kvar och 

orörd samt att badplatsen även kommer att gynna Paradishöjdens fastigheter. Moser och 

Lekting var villiga att omprioritera hamnbygget för att bevara Kilebäcks badplats. 

 



 

Nya kommunala bryggan 

När nya bryggan kom blev stänkskyddet lite för högt och styrelsen diskuterade saken med det 

kommunala bolaget som sedan ändrade planket till nuvarande passande höjd. 

 

Eventuell ny brygga vid Skredfors 

Ang den tilltänkta pontonbryggan vid Skrefors har föreningen kontaktat Kämpersviks hamn 

AB där styrelsen tyckte den valda platsen var olämplig och att pontonbryggan kommer till att 

stänga stora delar av det södra inloppet i viken. Föreningen har även tillskrivit Länsstyrelsen i 

frågan som tillstyrkt en pontonbrygga. Styrelsen har planerat en fortsatt diskussion med 

hamnbolaget i frågan.  

 

Pumpstation 

Den planerade pumpstationen för det kommunala avloppet vid Kilebäck har efter flera 

skrivelser och påtryckningar från privatpersoner och samhällsföreningen bidragit till att 

pumpstationen hamnar under marknivån.  

 

Parkeringar 

Föreningen har tillskrivit kommunen 2 gånger ang. den kommunala parkeringsplatsen vid 

hamnplanen. Föreningen vill flytta parkeringen till andra sidan Halsviksvägen och samtidigt 

utöka med en sommar parkering vid fotbollsplan. Kommunen är inte negativ till detta men vill  

genomföra arbetena i samband med det fortsatta VA-arbetet som ska genomföras i samhället. 

 

Trafikverket 

Flera kontakter har tagits med Trafikverket ang. farthinder i samhället. Verkets handläggare 

har lovat att komma och inspektera vägen och lämna förslag till åtgärder i samråd med 

samhällsföreningen. Trafikverket har meddelat att de varit här och att det inte går att sätta ut 

några farthinder då det blir för trångt och hindrar framkomligheten. 

 

Advent 

Den årliga adventsgranen kom på plats även i år granen skänktes av fam J-E Gustavsson. 

Som vanligt bjöd föreningen på glögg och pepparkakor. 

 

Donalda 

Under sommaren 2011 lade Donalda till för att ta upp hugade på en krogsafari i skärgården. 

Strandhugg gjordes i Hamburgsund och Fjällbacka 

 

Skrefors badplats 

Föreningen har även detta år gjort påstötningar till kommunen om att renovera badplatsen vid 

Skrefors. Våren 2012 får visa om några åtgärder kommer att genomföras. 

 

Tv/telemast 

Under senare delen av 2011 fick föreningen besked om att tv/telemasten skulle flyttas från 

Pardishöjden till Viksberget/Ekeberget. Föreningen förbereder skrivelse till kommunen samt 

kontaktar grannar som blir berörda av masten. Även grannarna har skickat skrivelser till 

berörda parter då masten kommer allt för nära bebyggelsen. Föreningen och grannarnas 

agerande har resulterat i att masten fått en ny och bättre placering på Viksberget. 

 

Trädgårdsjuntan 



Medlemmarna i Trädgårdsjuntan jobbar flitigt och har anlagt en fin liten rosenhäck och 

planteringar på hamnplanen samt satt ut fina bord och bänkar i sten. Vid den kraftiga stormen 

eroderade gångvägen vid hamnplanen. Föreningen har därför på eget initiativ och bekostnad 

rensat stranden, restaurerat och förstärkt slänten till gångstigen och lagt på nytt grus på stigen. 

Detta kommer att ekonomiskt belasta föreningen under nästa verksamhetsår. 
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Jan-Erling Ohlson, ordförande 


