
 
 
 
Föreningen Framåt Stocken bildades den 13 juni 1946 på förslag från Klara 
Henriksson som varit på resa i norra Bohuslän och sett parker och annat fint som 
genomförts och arrangerats av samhällsföreningar. Föreningen bildades i syfte att 
genom frivilligt arbete anordna fester, auktioner mm och inkomna medel skulle 
användas till samhällsfrämjande arbete och allmännyttiga förbättringar inom 
Stockens samhälle. Det första årsmötet genomfördes på Helges café, då detta var 
den enda lokalen som var stor nog att användas för större möten. Förutom att det 
valdes en styrelse, beslutades det att en friluftsfest i Aspelundens folkpark skulle 
arrangeras i juli.  
 
Den första styrelsen bestod av följande personer: 
Ordförande – Georg Johansson 
Sekreterare – Leontina Andersson 
Kassör – Märta Pettersson 
Ledamöter – Alida Andersson, Margit Martinsson 
Suppleanter – Ingeborg Gustafsson, Alice Andersson 
 
Föreningen hette framåt fram till 1980 då negativa och komiska kommentarer 
angående föreningens namn dök upp både i pressen och bland medlemmarna. Det 
var bl.a. i samband med att Föreningen Framåt ställde sig negativ till en marina i 
Hagekilen som det framkom komiska kommentarer och missnöje angående 
föreningens namn. Det talades om föreningen ”Bakåt” och att den inte alls arbetade 
framåt som den borde, därför föreslog styrelsen en namnändring. På årsmötet 1980 
beslutades att föreningens namn skulle ändras från Föreningen Framåt Stocken till 
Föreningen Stocken.  
 
Sommarfest 
Friluftsfesten i Aspelundens folkpark sommaren 1946 var starten för det som senare 
skulle komma att kallas sommarfest. Sommaren 1949 utökades festligheterna i 
folkparken med en pjäs skriven av Tolm, som var sommarboende på Stocken vid den 
här tiden. Pjäsen uppfördes av en norskteatergrupp och för musiken till pjäsen stod 
Huldas-Annas Gustav d.v.s. Gustav Olsson. Sommarfesten i juli månad blev därefter 
ett återkommande och välbesökt arrangemang fram till 1991, då den blev inställd på 
grund av föregående års låga deltagarantal och höga underskott. Året därpå gjordes 
dock ett nytt försök men tyvärr blev deltagandet och resultatet inte det förväntade, 
vilket medförde att föreningen upphörde med denna festlighet. Under de 46 år som 
sommarfesterna arrangerades förlades de första till Aspelundens folkpark därefter i 
Gerhard Pettersson magasin i Hagen, Sveriges sjöbod och slutligen till Svanvik. 
Sommarfesterna var välbesökta av såväl vuxna som barn och alla som deltagit i 
dessa festligheter berättar ofta och gärna om hur spännande och roligt det var med 
lotterier, servering, auktioner, luftgevärsskytte och chokladhjul mm.  
 



Midsommarfest 
Den första midsommarfesten anordnades på försök i liten skala 1977. Sedan 1978 
firas denna familjefest på lekplatsen med dans, lotterier, kaffeservering och 
fiskdamm. Midsommarfirandet sker traditionsenligt på midsommarafton med klädning 
och resning av stången kl.10 på förmiddagen samt dans och diverse aktiviteter 
kl.14.30. Idag är midsommarfesten föreningens största festlighet och inkomstkälla.  
 
Svanvikssamlingslokal 
På årsmötet 1953 valdes en lokalkommitté (Gerhard Pettersson, Harry Gustafsson, 
Georg Johansson, Gunnar Olsson och Alf Henriksson), som fick i uppdrag att finna 
en lämplig tomt där föreningen kunde uppföra en samlingslokal. Kommittén fick fria 
händer att utreda och lägga fram förslag på både tomt och ritning för byggnaden till 
styrelsen. I februari året därpå beslutades att en samlingslokal skulle byggas under 
året och att kommittén skulle ombesörja detta. Platsen där den nya samlingslokalen 
skulle uppföras var den tomt som idag betecknas Grindvägen 2 d.v.s. där Hugos 
affär låg förr i tiden. Byggnationen genomförs dock inte enligt planerna och nämns 
inte i protokollen förrän på årsmötet 1956, då kommittén informerar att de fortfarande 
väntar på svar på sin ansökan.  Någon gång mellan februari 1954 och februari 1956 
har föreningen alltså ansökt om statsbidrag till uppförandet av en samlingslokal hos 
statens nämnd för uppförande av samlingslokaler. I juni 1956 har Föreningen Framåt 
Stocken ett extramöte där det beslutas att föreningen ska lägga in en skrivelse till 
kommunfullmäktige i Morlanda om att få den större av de två skolorna på Svanvik till 
samlingslokal, dessutom önskar föreningen köpa det mindre skolhuset. Den 22 
september 1956 beslutar kommunfullmäktige i Morlanda och Folkskolestyrelsen att 
överlåta Svanviks folkskola till Föreningen Framåt Stocken. Det mindre skolhuset vill 
de dock inte ännu lämna ut till försäljning. Nedanstående avtal upprättades vid 
övertagandet. 
Mellan Morlanda kommun, nedan kallad kommunen, och Samhällsföreningen Framåt 
Stocken är följande avtal träffat.  

• Kommunen överlåter till Föreningen Framåt Svanviks folkskola för att av 
föreningen nyttjas som samlingslokal och fritidslokal.  

• Föreningen äger rätt att omändra och ombygga skolan så att den nyttjas enligt 
föreningens önskemål.  

• Tomthyra, skatt och försäkringsavgifter betalas av föreningen.  
• Lokalen skall upplåtas till all verksamhet som gagnar bygden och ökar trivseln 

för befolkningen.  
• Kommunen har rätt att nyttja lokalen till val och kommunala sammanträden.  
• Skulle föreningen upphöra övergår lokalen till kommunen. Föreningen har inte 

rätt att sälja lokalen. Kommer föreningen i ekonomiska svårigheter skall 
kommunen i god tid underrättas. Kommunen och föreningen skall då 
gemensamt överlägga om den fortsatta verksamheten.  

Den 25 oktober 1956 genomfördes det första styrelsemötet i den nyförvärvade 
samlingslokalen, där det valdes en kommitté som skulle se efter lokalen och anskaffa 
nödvändigt material.  
Samlingslokalen Svanvik har under årens lopp använts väl av både medlemmar och 
andra till kurser, bröllop och andra högtidsdagar.  Föreningen har under åren som 
gått genomfört gammaldanskurser, familjefester som lucia, julgransplundring och 
sommarfester samt medlemsfester med dans. Dessutom har den fram till slutet av 
åttiotalet använts flitigt som träningslokal av BTK Atom. 1981 inreddes ett rum på 
vinden till vävstuga som tidvis används av flitiga väverskor.  Det senaste tillskottet i 



användandet av samlingslokalen var en kurs där deltagarna fick lära sig att tillverka 
sina egna hummertinor. Styrelsens förhoppning är att föreningens medlemmar för 
fram sina idéer om kurser och annan verksamhet som lokalen kan användas till för 
att skapa en levande, trivsam och verksam samlingslokal. 
Tyvärr har flera av samlingslokalerna runt om på Orust däribland samlingslokalen 
Svanvik drabbats av Barn- och utbildningsförvaltningens sparbeting, vilket har gjort 
att föreningen från och med verksamhetsåret 2006 förlorar det underskottsbidrag på 
ca 20 000 kr som vi tidigare fått.  
  
Badplatsen i Hagen 
1954 omnämns badviken i Hagen för första gången i årsmötesprotokollen, där man 
anslår en summa på 500 kronor till förbättringsarbete. Troligtvis har man badat i 
Hagen och hoppat ifrån berget, på djupet, sedan slutet av 30-talet. På ett 
styrelsemöte 1960 beslutades att badviken skulle göras fullt i ordning med en 
pontonbrygga av oljefat i två sektioner (6m x 1,65m). Året därefter renoveras 
trampolinen och gångbryggan på djupet som sannolikt uppfördes i början av 40-talet.  
Den estniska barnkolonin på Tofta använde badplatsen flitigt, därför skickade 
föreningen 1961 en skrivelse till dem där de ombads att betala 100 kronor per år 
retroaktivt. Det finns dock inga anteckningar om de betalade eller inte.  
Simskola startades i Hagen 1962 på initiativ av Bengt Malbert. I samband med 
simskoleavslutningen arrangerades en mindre festlighet på badplatsen med lotterier, 
tombola, servering och musikunderhållning. Simskoleverksamhet arrangerades 
därefter varje år med några få undantag fram till 1995, då deltagarantalet sjönk till 
bristningsgränsen och svårigheten att finna utbildade simlärare föranledde en 
nedläggning av simskoleverksamheten.  
I maj och juni 2005 samlades ett tiotal stockebor, med gott humör och arbetsvilja, och 
renoverade bryggorna i badviken. Samma år kärrades dessutom 12 ton stenmjöl ut 
för att förbättra bottnen, då det fanns stora sanka hål som de badande fastnade i.  
Stockens badplats i Hagen är en mycket välbesökt badplats av både hel- och 
delårsboende på Stocken, turister samt invånare från övriga samhällen på västra 
Orust. Trots denna popularitet beslutade Orust kommun den 19 december 2005 att ta 
bort badplatsen i Hagen från listan som kommunalbadplats, vilket innebär att den inte 
längre uppbär kommunala bidrag. Därför har föreningen tvingats upphöra med den 
service som tidigare erbjudits så som toaletter och soptunnor.  
                                                                                                                                                              
Lekplatser och bollplaner 
Redan i årsmötesprotokollet 1948 finns det beslut om att lekplatserna och 
bollplanerna ska ställas i ordning och att sand till sandlådorna ska köpas in. De första 
lekplatserna och bollplanerna fanns vid Svarta Havet och i Hålta. På 50- och 60-talet 
flyttades bollsparkandet till Ban och därefter ut till snedplanen, som var en platt sned 
gräsplätt ute i Toftas kohage ute på Sanvaant. Där snedplan låg står idag ett av 
campingens servicehus, det första på vänster sida. Vid årsmötet 1975 beslutades att 
föreningen skulle ansöka om arrende för en bollplan. Arrendet upprättades 1976 och 
när det skulle förnyas 2001 valde den dåvarande styrelsen att inte göra detta då de 
ansåg att bollplanen mest utnyttjades av campingens gäster. Idag är det Stockens 
camping som arrenderar marken för bollplanen och sköter om den. 
Den allra första fotbollsplanen som fanns på Stocken på 30- och 40-talet finns inte 
dokumenterad i föreningens protokoll, men den låg längre ut på Sanvaant. Den här 
bollplanen kallades Kôllmansbacke och där spelade Stockens AIK sina hemma 
matcher. 



Stockrosornas syaftnar 
På årsmötet i februari 1952 beslutade man att det skulle anordnas syaftnar första 
torsdagen i varje månad från och med marsmånad. Alla genomförda arbeten skulle 
säljas till förmån för föreningen på sommarfesten och intäkterna skulle användas till 
byggnationen av den tänkta samlingslokalen. Redan året efter beslutade årsmötet att 
syaftnarna skulle utökas till två kvällar per månad och från och med 1956 arrangeras 
det syaftnar varje vecka. Syaftnarna har under årens lopp i första hand genomförts i 
hemmet utifrån ett planerat schema förutom under en tid då kvinnorna samlades i 
Svanvikssamlingslokal. Ett tiotal Stockrosor samlas än idag för syaftnar dock har 
antalet träffar kortats ned till två kvällar per månad.  
 
Studiecirkelverksamhet 
Sedan 2005 har Föreningen Stocken ett samarbete med Studieförbundet 
vuxenskolan (SV). Tillsammans med SV har vi genomfört flera studiecirklar så som 
hummertinebindning, konstsömnad och planeringen samt genomförandet av 
julmarknaden på Tofta. Förhoppningsvis kommer vårt utbud av studiecirklar att 
utökas och har ni några förslag på nya studiecirklar så kan ni kontakta någon i 
styrelsen.   
 
Föreningens logga 
Inför jubileumsåret 2006 beslutade styrelsen att införa en föreningslogga. Göran 
Olausson, delårsboende på Stocken, ombads att ta fram några förslag med änglar 
som sedan mycket lång tid tillbaka symboliserat invånarna på Stocken. Den 13 mars 
2006 antog årsmötet Olaussons och styrelsens förslag på en jubileumslogga för året 
2006 och en föreningslogga.   
 
Ideellt arbete 
Allt styrelse arbete, arrangerandet av fester och andra göromål inom föreningen har 
under alla år skötts av ideella krafter. Många är de timmar som frivilliga krafter lagt 
ned på ombyggnad, renovering och skötseln av samlingslokalen Svanvik, 
iordningställandet och skötseln av bad- och lekplats, arrangerandet av de olika 
festligheterna samt studiecirklar mm. Många är också de som under årens lopp köpt 
lotter och skänkt lotterivinster till förmån för föreningen.  
Ett särkskilt tack skall därför riktas till alla de personer som under föreningens 60 år 
har deltagit i styrelsearbete, föreningens aktiviteter och arbetsdagar, vilka genom sitt 
deltagande har skapat denna fina och trevliga förening.   
 
Föreningens 60-årsjubileum är både en historisk och nostalgisk minnesfest, men 
även ett avstamp in i framtiden.  
 
 
 


