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Styrelsen har hållit ett konstituerande möte 2017-07-09 och ett formellt möte 2017-07-21. 
Därutöver har informella samtal, möten och kontakter med myndigheter hållits. Speciellt kan 
nämnas landsbygds- och skärgårdesutvecklare Ann-Marie Nordström på Karlskrona kommun som 
alltid är mycket positiv och välvillig. Ordförande Göran Ax har varit föreningens kontaktperson. 
 
De nya komposteringstoaletterna: Redan inför förra årsmötet hade medel ur en donationsfond 
förvaltad av Karlskrona kommun  beviljats med 100.000:-. Tillsammans med tidigare beviljat 
50.000:- från skärgårds- och landsbygdsmiljonen, och ytterligare bidrag med 100.000:- från 
Karlskrona kommun har nu pengarna, totalt 250.000:-, börjat användas! Två fina toaletter är 
färdigställda vid lotshuset och ytterligare en toalett ska byggas i höst på Salthallen, bakom 
sopboden. Markus Grönblad har hållt i hela projektet. Magnus Aneskans från Senoren har snickrat. 
 
Hembygdsföreningen under ledning av Elisabeth Uhlén-Nordin och bryggföreningen S2:s Håkan 
Bergström har under hösten 2017 hållt i projektet att reparera den stormskadade lotshusbryggan. 
Länsstyrelsen bidrog välvilligt med pengar och bryggan blev färdig i slutet av hösten. Andreas 
Nordströms firma Ungskärs Bygg har utfört reparationen. 
 
Vintervattnet har fungerat fint. Det kommunala sommarvattnet fungerar bra. På kranarna sitter nu 
en Atlaskoppling så att man kan ansluta brandslang, om detta skulle bli aktuellt... 
 
Det växer på Skäret, som alltid... Vid förra årsmötet anslogs 5.000:- för manuell röjning av 
strövstigen, vilket också skedde under 2017. Nu i början av maj 2018 har 36 st får (tackor och 
lamm) satts ut väster om Skärsvägen. Djurägare är Magnus Aneskans, samma Magnus som snickrar 
våra nya toaletter. Strax innan fåren kom sattes ett nytt elstängsel upp av Magnus och Kent 
Wessberg. Göran Ax sökte under hösten 2017 bidrag från Landsbygds- och skärgårdsmiljonen för 
stängsligen, och vi fick beviljat 25.000:-! Spången vid kärret tjäras liksom tidigare av ideella 
krafter. 
 
Den sedvanliga gemensamma arbetsdagen hölls den 22 juli 2017. Då snyggades många av de ytor, 
utrymmen och hus till som vi alla använder, och som vi vill ska vara vårt vackra ansikte utåt. 



Det hade visat sig att Salthallabryggan var i mycket dåligt skick. Dykare inspekterade bryggan i 
januari, och den yttre delen var helt underminerad och riskerade att rasa! På grund av detta slutade 
Affärsverkan att anlöpa Långören. Nu vidtog ett intensivt arbete med att få bryggan reparerad. 
Framför allt Håkan Bergström, men även Markus Grönblad, bearbetade kommunen. Efter utredning 
om vem bryggan egentligen tillhör, samfälligheten S3, ett äldre ångbåtsbolag eller kommunen, åtog 
sig kommunen att bekosta denna dyra reparation. Summan 800.000:- har nämnts. Hasslö Dyk och 
Gräv fick fick uppdraget, och den nya bryggan stod klar den 3 juni! Nu går åter M/F Ungskär och 
Wittus till vår ö. 
 
Under tiden när bryggan reparerades sköttes båttrafiken mellan Torhamn och Långören av Peter 
Jörgensen, Sandhamn Marine, med den äran! Han kunde lägga till vid den nyreparerade 
lotshusbryggan med sin mycket sjövärdiga och snabba båt Targa 30. 
 
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. 
 
Göran Ax, Kerstin Jarl och Markus Grönblad har, förutom alla andra kontakter, även deltagit i några 
möten med kommunen om skärgårdsfrågor. Mötesledare var som tidigare Ann-Marie Nordström 
och Birgitta Jonasson från Karlskrona kommun. Det finns olika projekt, skärgårdsprogram, 
biosfärområde, Blekinge arkipelag, Leader och allt vad det heter. De övergripande tankarna om 
skärgården har inte så mycket konkret substans för Långörens del, tycker jag. Däremot är det 
kommunens ambition att vår vackra skärgård ska vara och förbli ett attraktivt utflyktsmål. Det är i 
den andan som vi har fått så generösa bidrag för allt som är nämnt ovan i årets 
verksamhetsberättelse. Det ska vi vara mycket tacksamma för!! 
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