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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 året om. Vi är också 
remissinstans till kommunen i olika samhällsfrågor. Vi har en aktiv hem- och facebooksida.  
 
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 6 styrelsemöten. 

 



 

Under året har vi haft följande aktiviteter: 

Midsommarfirande: Årets midsommarfirande blev inställt på grund av coronapandemin. 
Som ersättning prydde vi och reste majstången på hamnplanen. 

Invigning av minnesplatser: Den 18:e juli invigde föreningen Jan-Erlings plats vid Ejgdetjärnet 
och Bertils plats vid fotbollsplanen. Vi startade på Jan-Erlings plats med tal och musik och 
tågade sedan med musik av Olof Bengtson, Michael Högdahl samt Kämpersviks 
Ukuleleorkester till fotbollsplanen där Lars Joelsson berättade om Föreningen Framåts 
historia. Jan-Erling Ohlsson och Bertil Joelsson var dess ordförande under många år och var i 
hög grad ansvariga för föreningens positiva utveckling. 

Loppmarknad: Torsdag den 22 juli hade vi åter loppmarknad på den nya gräsytan vid 
hamnplanen. Marknaden var välbesökt av både säljare och fyndare. 

Årsmötet: Den 31:a juli var det årsmöte i Föreningen Framåt. Vi kunde genomföra årsmötet 
med säkert coronaavstånd vid forbollsplanen. 50 tal medlemmar kom för att delta. Under 
årsmötet mindes vi dem som gått bort under året. Monica Dahlqvist avtackades efter flera 
års styrelsearbete. Angående förhandlingarna se årsmötesprotokollet. 

Adventsfirande: Den 27:e november bjöd föreningen åter på glögg och julmusik vid den 
julgransprydda flaggstången på hamnplanen. 

Fågelexkursion: Tillsammans med Föreningen Ejgdetjärnet arrangerade i är den 24 april åter 
en rundvandring runt Ejgdetjärnet under Jan Uddéns kunniga ledning. 

Strandstädning: På den sedvanliga strandstädardagen kom många för att samla skräp och 
tång. Flera deltog också i rensning av rabatter. 

Övrigt: 

Biblioteket i busskuren har varit välfrekventerat under sommaren. 

Under året har föreningen skött planteringarna på Hamnplanen och vid fotbollsplanen och 
kompletterat med nya växter. Som vanligt har föreningen skött gräsytor vid fotbollsplan och 
hamnplan, lagt ut ny sand vid båda badstränderna samt röjt skogen vid fotbollsplan. 

Föreningen har berett marken och sått en blomsteräng vid ”Skräddarns” och I vår sådde vi 
nya blommor. På kommunens provyta med blomsteräng slog Tyrone Andersson gräset med 
en lie och hängde upp höet i en gammaldags hässja. 

Vid fotbollsplanen skapade vi en Trojaborg som den sett ut sedan 1300-talet. Labyrinten är 
bra för både unga och äldre. Förutom att de är rolig att gå i tränar man också 
orienteringsförmågan och balanssinnet. 

Föreningen har under året sålt tröjor och kepsar med föreningens logga samt gett ut 
almanacka för 13:e året i följd. Almanackan skapades i år av Tove Nordhvalen med temat 
aktiviteter i Kämpersvik 

Den ökande mängden av trafik genom samhället är ett ständigt bekymmer som engagerar 
föreningen. Kommunen håller fast vid 40 km/timmen som högsta hastighet och har satt upp 
blåa skyltar med rekommendation 30 km/tim. Föreningen fortsätter att arbeta för en 
säkrare trafikmiljö. 



Föreningen vill vårda Kämpersviks identitet med nära kontakt med vattnet. Vi har därför 
skrivit till kommunens planchef och byggnadsnämndens ordförande om att vi principiellt inte 
vill att sjöbodar byggs mellan vägen och vattnet. 

Ägarna till Kämpersvik mark AB har lämnat in en ansökan om planbesked för detaljplan över 
hamnområdet i Killebäck. Föreningen är informerad och har en dialog med ägarna. Se mer 
information på företagets hemsida www.kampersvikmark.se 

Tabata träningen som Johanna Edén ledde två gånger i veckan under sommarveckorna var 
välbesökt och samlade som mest 88 deltagare. Tabatan förstärkte föreningens ekonomi då 
deltagarna skänkte valfritt belopp till föreningen. 

Föreningen har engagerat sig i vattenkvaliteten inne i viken. Detta med anledning av att det 
varit mycket växt av alger sista somrarna. Under sommaren fick vi hjälp av Daniel Kleppenes 
som filmade den inre delen av viken från bryggorna i Killebäck till Långebryggan. Professor 
Kerstin Johanesson granskade sedan bilderna. Hon kunde se att det inte är syrebrist, god 
produktion på botten och att det i delar av viken finns fint ålgräs vilket är positivt. Hennes 
slutsats är att Kämpersvik ser ut som en normal vik för Bohuslän. 

Delar av styrelsen gjorde i november ett studiebesök på kommunen reningsverk i Bodalen. 
Karin Görfeldt och Michael Viberg guidade oss och gav en fyllig information om kommunens 
vatten och avloppssystem. Sture Wingård har skrivit en rapport som finns på hemsidan. 

På initiativ från Kim de Bruin startade föreningen en odla tillsammansgrupp med Facebook 
sidan: Tillsammansodling Framåt Kämpersvik. Vi har börjat i liten skala med potatisodling på 
Peter Samzelius mark. 

Till vår glädje sponsrade Tanums Sparbank föreningen i år med 20 000 kr vilket vi tackar för. 

Föreningen vill tacka alla som ställer upp och engagerar sig i föreningens arbete och som 
deltar vid de olika aktiviteterna 

 

Kämpersvik 2022-06-01 

Lars Joelsson, ordförande 

 

 

 

 

 


