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Kära Långörenvänner !  
 
Ett Gott Nytt År önskar vi er alla! Här kommer en tillbakablick på 2015: 
 

Årstämman 2015 hölls i Lotshuset 12 juli på samma sätt som tidigare år. 
Inga förändringar inom styrelsen skedde. 
Lotshusboden blev färdigrenoverad inför sommarens uthyrning och gästerna trivdes. 

Sommaraktiviteter har även under 2015 varit flera och med god uppslutning. Bland annat bjöds 
på följande aktiviteter: 

På nationaldagen fick vi vara med om en lärorik fågelvandring med ornitolog Per Lagerås från 
Lund. Vi hoppas att aktiviteten kan upprepas. 
På midsommardagen var det sedvanlig blomstervandring utmed strövstigen med Björn Berglund. 

1 juli anordnades en utflykt till Ungskär med Gunilla Blivik som guide. Temat har varit att lära 
känna våra grannöar. 
1 augusti var det slåtterdag på Lilla Slätt. 

8 augusti besökte Torslunda Hembygdsförening (Långörens vänförening) ön. Håkan Bergström 
berättade historier om skärgårdsbefolkningen och Björn Berglund guidade på strövstigen. 
13 augusti hölls en improviserad bokafton för dem som var kvar på ön.  
 

                                                   
                                   Sommaren 2015 bjöd på en del varma dagar med sol och bad. 
 

Även en hel del andra sommaraktiviteter på Långören kan vara värda att nämnas och där även 
många av hembygdsföreningens medlemmar var engagerade: 

På midsommarafton ordnades det sedvanliga midsommarfirandet på lotshusgården med dans, musik 
och medhavda jordgubbstårtor. 
19 juli höll Långörens släktförening sin släktträff. Denna hålls på Långören vart tredje år. 

26 juli var det dags för Skärgårdstingets årsmöte, denna gång på Inlängan. En stor grupp från 
Långören begav sig dit i flera båtar för att diskutera angelägna skärgårdsfrågor. 
8 augusti var det dags för musikfest i Nätaboden. Denna hölls för andra året i rad. 



                   

              
 
             En av sommarens aktiviteter var den sedvanliga slåtterdagen på Lilla slätt som hölls bästa sommarväder. I samband 
             med årets skärgårdsting på Inlängan var det dock betydligt kyligare – men många långörenbor kom till tinget. Det  
             blev även en utflykt till grannön Ungskär i hembygdsföreningens regi. 
 

 

Sommarens aktiviteter 2016 är ännu inte bestämda men många av aktiviteterna är så 
uppskattade att de återkommer år från år. Det är välkommet med förslag på nya aktiviteter så 
kontakta gärna styrelsen med förslag! 

Lotshuslägenheten och lotsboden har varit uthyrd från slutet av juni till och med augusti. Hela 
juli var fullbokad. Tillsammans med bottenvåningens uthyrning uppgick intäkterna till 32.385  
kronor. Kostnaden är 220 kronor/person och natt, barn 7-15 år 80 kronor/natt, medlem 165 
kronor/natt. Veckopriserna är 3.500 kronor samt 2.750 kronor för medlem. Bokningen inför 
2016 kan göras på vår hemsida under rubriken ”vandrarhem” eller mellan 1 april och 30 
september på telefon 076-2160518. 

Lotshustaket står inför en renovering, och det kommer att bli en stor utgift för föreningen. Det 
kommer att bli en prioriterad fråga för styrelsen under 2016 med  bland annat en bidragsansökan 
till Länsstyrelsen under hösten. 
 

Medlemsavgiften 2015/2016 är oförändrad, 100 kronor för varje enskild person, därtill 20 kronor för 
varje tillkommande person i samma familj med samma adress. Ange namn på varje betalande medlem. 
Kontonr är pg. 1565884-2. Med detta nyårsbrev bifogas postgiroblankett för dig som vill använda den 
vid betalning.  
Värva gärna nya medlemmar, vi behöver bli flera! 

 

Vi tackar för det gångna året! 
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Gunnel Göransson, Tel. 073-4442480, Långören, 37042 Torhamn 
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