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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 i vissa frågor 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 5 styrelsemöten. 

Midsommarfirandet som är årets höjdpunkt och samlade i år ca 800 personer som kom och 
firade midsommar i Kämpersvik. Firandet genomfördes under trivsamma former med 



lotterier, lekar och försäljning av almanacka, kaffe, dricka och korv. Dansen kring 
midsommarstången leddes som vanligt av vår fantastiska lekledare Olle Österling som varit 
med sedan festligheterna startade på 1960- talet. I år hade Olle hjälp av Petra Andersson. 
Musikunderhållningen är en höjdpunkt med våra härliga musiker under ledning av Olof 
Bengtsson.  Dessutom framträdde ett antal lokala musiker som bidrog till ett fantastiskt 
midsommarfirande. Tyvärr har vår käre dragspelare Kalle i Kalleby som också varit med sen 
starten på 1960-talet lämnat oss. 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 diskussioner förts med kommunen angående 
renovering av badplatsen i Skrefors samt en ilandfluten pontonbrygga.  
 

Vad samhällsföreningen gör 
Under det gångna året har samhällsföreningen ett antal åtaganden.  
Föreningen sköter och lägger ner mycket tid på alla grönytor och planteringar. 
Medlemmarna i trädgårdsjuntan jobbar flitigt och har anlagt en fin liten rosenhäck och 
planteringar på hamnplanen. Växter och rabatter sköts med omsorg och våra besökare har 
imponerats av våra fina planteringar vid hamnplan. Stort Tack för ett fantastiskt jobb.  
Föreningen sköter även gräsklippningen på fotbollsplanen och övriga grönytor.  
Föreningen ombesörjer drift och skötsel av badplatserna. Badplatsen i Skrefors har fått ny 
sand efter vinterstormarna. Kommunen har bidragit med halva kostnaden. En stor 
ombyggnad av bastun genomfördes under våren av ett antal personer från styrelsen under 
ledning av bastubyggaren Kenneth Lehto. Samhällsföreningen har under året täta kontakter 
med Tanums Kommun i olika frågor. Slutligen förbereder och planerar föreningen 
midsommar och sommarens aktiviteter. 
 
Även i år ger föreningen ut en almanacka som går från juli till juni. Almanackan säljs i 
samband med midsommarfirandet på fotbollsplan. Finns även till försäljning hos Lars 
Joelsson, och Jan-Erling Ohlson. 
 
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. 
Inger och Jan har efter 2016 avsagts sig kommande engagemang med loppmarknad. 
(Föreningen söker nya personer som kan ta hand om loppmarknaden from 2017, hör av er 
till ordf) 

Under juli månad ordnades flera musikkvällar. Först ut var Beatles aftonen med Olle 
Bengtsson och Micke Högdahl samt Amanda Gran Danielson som gästsolist. Kvällen var 
välbesökt och uppskattad, ca 110 personer kom och lyssnade och sjöng med i kända 
Beatleslåtar. Därefter bjöds på folkvisekväll med folkmusik av Kerstin Palm, Bengt Jonsson, 
Lars Jägersand och Olle Österling och gäster från USA. Sist ut hade vi allsångskväll med 
Fröding och Taube under Olle Österlings ledning. Nästan 70 personer hade mött upp för att 
spela sjunga och lyssna på dikter av Fröding. Olle Österling som är medlem i 
Frödingsällskapet i Karlstad hade tagit initiativet till kvällen och lockat med sig musikanter 
och sångare. Olle deklamerade ett urval av dikter med stor inlevelse på poetens egen dialekt 



och kunde till publikens förtjusning få fram Frödings humor och mustiga personskildringar. 
Under kvällen hördes mycket musik och sång. 
 
Ett välbesökt årsmöte hölls i gamla sågen hos Lars Joelsson den 28 juli.  
50 medlemmar deltog i mötet.  Styrelsen fick ansvarsfrihet. Magnus Danielson avgick och 
Tyrone Andersson valdes in i styrelsen. Medlemsavgiften beslöts bli oförändrad, 300 kr för 
familj och 150 kr för enskild medlem. Medlemsavgiften under 2015/2016 är 150 kr för 
enskild och 300 för familj. Bankgiro: 5565-6417, Swisch:1233384286. Den årliga 
adventsgranen kom på plats även i år Som vanligt bjöd föreningen på glögg och pepparkakor 
samt uppträde av ukulelegruppen från Kämpersvik 
 
I mars månad var det den 7:e berättarkvällen. Föreningen hade bjudit in intressanta 
personer som föreläsare och underhållare. Föredragshållare för kvällen var Leif-Göran Hjälm 
professionell dykare och fotograf som visade undervattensbilder från våra närliggande 
vatten. Som andra föredragshållare var Anette Lehto som berättade om hjärtsjukdomar och 
visade hanteringen av hjärtstartaren. Tredje inslaget var Björn Bergqvist som berättade om 
båtsamverkan i området i Kämpersvik. Elisabeth Carlsson informerade om en ny app sms-
livräddare som kommer att införas i vår region. Avslutningsvis blev det ett framträdande av 
ortens egen ukulelegrupp som framförde några kända låtar. 
 
För att läsa mer om vad som hänt i Kämpersvik under det gånga året hem hänvisas till vår 
hemsida. 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. Ett 
stort Tack Till Lars Joelsson som håller hemsidan uppdaterad. kämpersvik.se 
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