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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 5 styrelsemöten. 

 

 



Under året har vi haft följande aktiviteter: 

Midsommarfirande: Årets midsommarfirande var som vanligt välbesökt. Dansen kring 
midsommarstången leddes som alltid av Olle Österling och Petra Andersson. Många 
musikanter deltog under ledning av Olof Bengtson och Mickael Högdahl. Föreningen sålde 
lotter, tröjor, kepsar och almanacka samt kaffe och korv. 

Loppmarknad: Den 18:e juli hade föreningen loppmarkad på hamnplanen. Föreningen 
tillhandahöll bord för 100 kr och sålde själv tröjor och kepsar med föreningens logga samt 
almanacka. 

Dans på Hamnplanen: Den 23:e juli var det dags för Dans på Hamnplan. Nu för andra året. 
Vädret var fint och många kom till hamnplanen för att dansa eller lyssna å musiken. Olof 
Bengtson hade samlat en fin orkester med sångerskorna Petra Andersson och Annette 
Samzelius. 

Musik i Garaget: Den 25:e juli var det dags för en finstämd musikstund i Garaget. Temat var 
från Ted till Taube. Olof Bengtson, Michael Högdahl och Petra Andersson sjöng och spelade 
valda sånger av Ted Gärdestad och Evert Taube. Publiken deltog med allsång. 

Årsmötet: Den 3:e augusti var det årsmöte i Föreningen Framåt. 70 medlemmar kom för att 
delta. Lars Joelsson informerade om utvecklingen av området vid Mellanbaden. Lars visade 
äldre bilder från Kämpersvik samt visade befolkningsutvecklingen i Kämpersvik. Angående 
förhandlingarna se årsmötesprotokollet. 

Advetsfirande: Den 30:e november bjöd föreningen på traditionell adventsglögg vid den nya 
julgranen som prydde hamnplnen från sin plats på flaggstången. Kämpersviks 
Ukuleleorkester spelade och sjöng julsånger. 

Mellodifestivalen: Eftersom Mange Olsson från Kämpersvik deltog i Mellodifestivalen med 
Drängarna kunde vi följa deras två framträdande via storbildskärm i Gula Garaget.  

Berättarkväll: För den planerade berättarkvällen i mars var temat Biodling, Vi hade bjudit in 
bitillsyningsmanen Wello Römmel att förmedela lite av sina djupa kunskaper om binas 
facinerande liv. Tyvärr fick vi ställa in berättarkvällen på grund av Corona epidemin.  

Strandstädning: I år hade vi flera svåra stormar med översvämningar vilket eroderade 
sanden vid stränderna och förde med sig mycket skräp. Föreningen tog därför intiativ till tre 
strandstädningar. Vid den sista städnngen den 23:e maj deltog många som alla iaktog social 
distans 

Övrigt: 

Tekniska nämnden i Tanums kommun beslutade, efter ansökan från föreningen att ansöka 
om bygglov för parkering öster om Halsviksvägen, mellan tranformatorstationen och 
pumphuset. Bygglovet beviljades och arbetat på att anlägga parkeringesn kommer att 
påbörjas under hösten/vintern.  

Föreningen har haft kontakt med Tanums kommun för diskussion om komplettering av 
lekutrustningen vid fotbollsplanen viljket kommunen nu lovat att genomföra. 

Under året har föreningen skött planteringarna på Hamnplanen. Vi har planterat nya växter 
samt färdigställt och placerat ut skyltar med rosornas namn och ursprung. Föreningen har 
också planterat 300 växter till nyplantering vid fotbollsplanen. Föreningen och Kämpersviks 
Hamn AB delade på kostanderna. Plantering vid fotbollplanen gjordes den 1: juni med hjälp 



av flera frivilliga. Sommaren blev torr och planteringarna krävde regelbunden bevattning. På 
grund av kommunens bevattningsförbud fick vi köpa in en stor tank som vi kunde fylla med 
vatten. Alla växterna utom en ros klarade sig. 

Som vanligt har föreningen skött gräsytor vid fotbollsplan och hamnplan samt lagt ut ny sand 
vid båda badstränderna 

Föreningen har under året sålt tröjor och kepsar med föreningens logga samt gett ut 
almanacka för 11:e året i följd. 

Den ökande mängden av trafik genom samhället är ett ständigt bekymmer som engagerar 
föreningen genom skrivelser och telefonsamtal med trafikverket och Tanums kommun.  

Under året har föreningens arbete speglats i flera artiklar i Strömstads Tidning. 

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

 

Kämpersvik 2020-07-01 

Lars Joelsson, ordförande 

 

 

 

 

 


