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Verksamhetsberättelse för Långörens intresseförening, verksamhetsåret 2019-2020 
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Sekreterare  Kerstin Jarl 
Kassör   Håkan Westerlund 
Ledamot  Kent Wessberg 
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Revisorer: 
Hanna Nordin och Hans Axelsson 
 
Valberedning: 
Birgitta Norlindh 
 
Representanter till Östra skärgårdens samhällsförening: 
Markus Grönblad och Björn Berglund 
 
Föregående årsmöte hölls 2019-07-06. Styrelsen hade ett konstituerande möte samma dag (2019-
07-06) och har  därefter haft tre protokollförda möten: 2019-07-29,  2019-10-06 och 2020-06-21.  
Därutöver har styrelsens ledamöter under året varit engagerade på olika sätt för att tillvarata 
Långörens intressen och miljöer. 
 
Den senare halvan av verksamhetsåret har naturligtvis påverkats av de begränsningar som ett 
världsomfattande virus (COVID-19) har medfört i form av restriktioner/rekommendationer från bl a  
Folkhälsomyndigheten. 
 
Biotoaprojektet avslutades med en invigningsceremoni den 20/7 (vilket råkade sammanfalla med 
50-årsjubileet av den första månlandningen). Färdigställandet av den norra toaletten avslutade 
projektet och är anpassad för rörelsehindrade, avsedd för öns befolkning, besökare och gäster.  
Magnus Aneskans har byggt även denna anläggning.  Alla tre toaletterna har fungerat mycket bra 
under det året de har varit i drift och tillses nu enligt uppgjord planering. 
En komplettering kvarstår dock vad gäller toaletten vid Salthallen vilket är uppsättande av vägg 
mellan byggnader samt inklädning av den utvändiga behållaren. Kommer att utföras så snart tillfälle 
ges. 
 
Den sedvanliga gemensamma arbetsdagen hölls tisdagen den 16 juli 2019. Då snyggades många av 
de ytor, utrymmen och hus till som vi alla använder, och som vi vill ska vara vårt vackra ansikte 
utåt. 
 
Hasslö Dyk- och Mark har gjort kompletterande arbeten på Salthallabryggan eftersom gjutningarna 
inte gick hela vägen ner till botten efter förra renoveringen.  Bryggan är nu färdig, besiktigad och 
godkänd av affärsverk och kommun. 
 
En utredning med syfte att kommunen ska ta över rådighet för Salthallabryggan pågår. Bryggan är 
ju en förutsättning för att kunna bedriva skärgårdstrafik, soptömning och annan kommunal service 
till exempel räddningstjänst. Två spår finns;  ett där kommunen hyr bryggan av S3, ett där man 
köper bryggan av samfälligheten. Handläggningen pågår just nu. I detta ingår även marken under 
sopbod, toaletter och väntsal. Intresseföreningen samt representant för S3 har deltagit i möte med 
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kommunens jurister och skärgårdsutvecklare om detta. 
 
I Oktober inträffade en större ”vildsvinsattack” på Långören. Även trädgårdar drabbades denna 
gången. Ön har blivit besökt av vildsvin ytterligare några gånger under året. Några vildsvin har 
skjutits på Lungskär och Videskär av det jaktlag som har jakträtten där. 
 
Kommunen har beslutat att även östra skärgården ska få fiber (snabbt bredband) utbyggnad.  
Särskilda bidrag har erhållits från staten för utbyggnad. Det politiska beslutat i Karlskrona kommun 
är att alla ska få tillgång till snabbt bredband. På affärsverkens hemsida kan man gå in och beställa 
installation till sin sommarfastighet/bofasta fastighet till ett subventionerat pris. Hittills har 8 
fastigheter på Långören beställt (33%). Senare anslutning kommer att bli avsevärt dyrare. Länk till 
beställning:  
https://www.affarsverken.stadsnatsportalen.se/anslut/21069?fbclid=IwAR0LcbrwNTxK8ZB4aYIie
crDwLC_1jNHnQ-ckyI3Q1D9i63RKOL3UUb5GNg 
 
Intresseföreningen har deltagit i möten vid tre tillfällen med kommunens landsbygds- och 
skärgårdsråd. Vidare har intresseföreningen deltagit i telefon/videomöten med landsbygds- och 
skärgårdsnätverket med anledning av COVID19. Mötena beräknas pågå även framledes.  
Vår representant i dessa möten har varit Markus Grönblad. 
Minnesanteckningar från dessa möten är utsända med mail enligt öns maillista (som Margit så 
förtjänstfullt håller uppdaterad). 
När Markus deltog i Landsbygds- och skärgårdsråd den 2 okt 2019 framkom det att äskande av 
medel från landsbygds- och skärgårdsmiljonen har en deadline 31 okt. På Markus anmodan gjordes 
en ansökan från Långörens intresseförening på 25 000 kr till förbättringar av strövstigen. Likaså 
bistod Markus Hembygdsföreningen med en ansökan för inköp av nya/kompletterande möbler till 
vandrarhemmet - sängar mm. 
I Mars fick vi reda på att Intresseföreningen har fått beviljat ett bidrag om 25 000 kr ur 
”Landsbygds- och Skärgårdsmiljonen” för underhåll och komplettering av strövstigen. Detta 
innebär reparation av spången på skäret samt åtgärder för att underlätta passage av stenmurar och 
sanka områden. Arbete kommer att utföras (av oss själva) under året. Information kommer.  
Samtidigt fick hembygdsföreningen bidrag till inköp av nya möbler till vandrarhemmet i lotshuset. 
 
Fårbetet på ön har fortsatt och kommer att fortsätta.  
Den1december lämnade fåren ön för att återkomma 21 maj. 
 
Vintern har karakteriserats av frånvaron av minusgrader, blåst och högt vatten.  Is och snö har lyst 
med sin frånvaro.  Högvattnet (veckor i sträck) har gjort att gräset på strandängarna växer 
långsammare än gräset i trädgårdarna. 
 
Vid nyår drabbades en fastighet på Inlängan av brand och blev totalförstörd.  Ingen skadades som 
tur var.  Orsaken var troligen fel på det elektriska systemet.  Visar på vikten av att hålla 
elinstallationer uppdaterade och hela 
 
Den planerade HLR- kursen senareläggs p g a coronapandemin. 
 
På grund av COVID19 har beslutats att inte ta några bokningar i vandrarhemmet i lotshuset i år.  
Dels för att förhindra ”tätt boende”, dels för att skydda lotshusvärdarna som är i riskgrupper. 
 
De två gemensamma 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 på ett bra sätt av Hans Axelsson. 
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S2 ”Bryggprojekt” är nu avslutat.  Endast några få mindre undervattensarbeten återstår.  Alla på ön 
har båtplats.  Tack till Håkan Bergström för engagemang och arbete! 
 
Håkan Westlund har ombesörjt att Långörens Intresseförening har blivit upplagd som kund hos XL- 
BYGG (fd Jämjö Trä) och erhållit kundnummer xxxx. Använd detta vid inköp till föreningen.  
OBS! Inköp ska vara sanktionerade av styrelsen innan de verkställs! 
 
Akutväska och nödtelefon: Anskaffande och arrangerande av akutväska med läkemedel etc och en 
nödtelefon har av förklarliga skäl inte verkställts ännu. Kommer att genomföras verksamhetsåret 
2020/2021. Håkan Westerlund har sammanställt en lista på vad som kan behövas i en akutväska.  
 
Skärgårdstrafiken: Enligt vårt beslut så lyftes frågan på ÖSS skärgårdsting om den icke 
tillfredsställande posthämtningen- och lämningen samt de osynkade tidtabellerna för 
skärgårdstrafiken för vidare hantering. 
 
Östra skärgården har fått en ny sop-entreprenör.  Andreas Nordström har sagt upp sitt avtal och 
Tobias Aneskans har tagit över.  Nya rutiner är soptömning varje vecka 1 Maj – 30 Sep, därefter en 
gång per månad.  Nytt är även sopsortering.  Vitt glas, grönt glas samt metallburkar ska sorteras i 
särskilda containers.  Sopsäckar slängs i sopboden i två plastcontainers. Affärsverken avser utveckla 
denna verksamhet även med plast, papper och matavfall framöver.  Vad gäller grovsopor gäller 
samma som tidigare i år, men kan förändras till nästa år.  Intresseföreningen har deltagit i möte med 
kommun och affärsverk om detta.  Alla öarna påpekade vikten av fortsatt grovsopehantering och 
föreslog två hämtningar per år och sortering av grovsopor.  Detta gillades av affärsverken som 
kommer att presentera ett koncept för detta. 
 
Under vintern har styrelserna för hembygdsföreningen och intresseföreningen diskuterat en 
sammanslagning av föreningarna.  Skälen är att förenkla rutiner med möten och annat administrativt 
arbete, samt att få alla mer engagerade.  En strävan är att få in mera ”ungt blod” i verksamheterna 
och engagera flera (alla) personer.  Några saker har identifierats som hinder – till exempel stadgar 
och ekonomiredovisning.  Respektive förening kommer att diskutera detta i styrelserna samt på 
respektive årsmöte 
 
 
 
Långören 2020-07-01 
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