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Föregående årsmöte hölls 2018-07-07. Styrelsen hade ett konstituerande möte 2018-07-07 och har  
sedan haft två möten: 2018-07-17 och 2019-06-23. Därutöver har informella samtal, möten och 
kontakter med myndigheter hållits. Speciellt kan nämnas landsbygds- och skärgårdsutvecklare Ann-
Marie Nordström på Karlskrona kommun som alltid är mycket positiv och välvillig. Ordförande 
Göran Ax har varit föreningens kontaktperson. 
 
De nya komposteringstoaletterna: Två fina toaletter är färdigställda vid lotshuset och en tredje 
handikappanpassad toalett på Salthallen, bakom sopboden, blir färdig denna sommar. Markus 
Grönblad har hållt i hela projektet. Magnus Aneskans, vår fårfarmare från Senoren har snickrat. 
 
Arbetet på den nyreparerade lotshusbryggan har slutförts med ”garnering” runt bryggan. 
Hembygdsföreningen under ledning av Elisabeth Uhlén-Nordin och bryggföreningen S2:s Håkan 
Bergström har hållt i projektet. Andreas Nordströms firma Ungskärs Bygg har utfört arbetet. 
 
Vintervattnet har fungerat fint. Det kommunala sommarvattnet fungerar bra. På kranarna sitter nu 
Atlaskopplingar så att man kan ansluta brandslang, om detta skulle bli aktuellt... Kent Wessberg har 
fått uppdraget att under hösten resp. våren skifta mellan vinter- och sommarvattnet. 
 
Under hösten har vi haft kontakter med Karlskrona kommuns VA-ingenjör, Therese Löfgren, för att 
få en förlängning av vattenledningen och få ytterligare vattenposter, både längs befintlig ledning 
och bort längs tvärvägen. Trots att vi erbjöd oss att göra arbetet själva sade kommunen nej. Formellt 
är det kommunens ledning och de vill inte/har inga planer på att utöka ledningen. Inga andra än 
kommunens VA-folk ska få göra arbete med ledningarna. De var väldigt tydliga med det. 
 
Under vintern har kontakter tagits med länsstyrelsen i Blekinge för att få till stånd en uppmuddring 
av Balten. Marinbiolog Ulf Lindahl har avvisat förslaget helt och menar att en muddring i sig 
orsakar mycket grumligheter, och att den nuvarande grunda Långörens Korra är en utmärkt 
reproduktionsplats för fisk. Att Balten är igenslammad beror enligt Ulf Lindahl på den allmänna 
övergödningen i Östersjön. Enligt honom skulle en muddring snart behöva upprepas igen. 
 
Det växer på Skäret, som alltid... Nu ska vi själva röja strövstigen med frivilliga krafter, enligt 
föregående årsmötes beslut. Nu är det också andra sommaren med djurägaren Magnus Aneskans får. 



För el(får)stängslet har Magnus A fått 9.997:- från landsbygds- och skärgårdsmiljonen som täcker 
materialkostnaden. De tidigare ”beviljade” 25.000:- fick vi inte, då c:a 15.000:- av detta 
fakturerades för arbete. Kommunen ansåg att arbetet med att sätta upp stängslet skulle vara ideellt 
arbete. Spången vid kärret tjäras liksom tidigare av ideella krafter. 
 
Den sedvanliga gemensamma arbetsdagen hölls den 13 juli 2018. Då snyggades många av de ytor, 
utrymmen och hus till som vi alla använder, och som vi vill ska vara vårt vackra ansikte utåt. 
 
Ytterligare förstärkningsarbete av den nyreparerade Salthallabryggan har skett under våren. 
 
Kärrorna, både den gamla och den nya, har hållits i fint skick. Kontaktperson: Kent Wessberg. 
 
Badstegen i rostfritt stål på Salthallen har som vanligt underhållits fint av Hans Axelsson. 
 
Frågan om hjärtstartare har väckts, och beslut om detta ska tas på årets årsmöte. 
 
Kassör Håkan Westerlund har gjort ett berömvärt arbete med att motivera för skatteverket varför 
Långörens Intresseförening ska vara befriad från deklaration. Efter begäran om överprövning fick vi 
till slut deklarationsbefrielse! 
 
Markus Grönblad deltog i ett av kommunen anordnat skärgårdsråd 2018-09-27. Där ventilerades 
många frågor, en del som är angivna i denna verksamhetsberättelse. Rolf Petersson deltog i 
landsbygds- och skärgårdsrådets möte 2019-02-27, men där berörde inte frågorna oss så mycket. 
 
Göran Ax deltog i ett möte 2019-02-11 anordnat av organisationen Blekinge Arkipelag, med nya 
satsningen ARK 56. Det är ett samlat grepp för att visa på de stora möjligheterna till ett aktivt 
friluftsliv i vår skärgård. För Långörens del ska vårt vandrarhem i lotshuset finnas med i upplägget. 
 
Nu får vi hoppas på en riktigt grön och skön sommar efter förra sommarens torka! 
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