Verksamhetsberättelse Svartlögaföreningen 2018
Året då vädret påverkade ön
2018 blev ett annorlunda år på vår ö. Våren var kall och lång och det dröjde innan
många av oss kom ut. Sommaren blev sedan extremt varm, vilket på många sätt var
härligt men också farligt. Den årliga arbetshelgen ställdes in på grund av risker med
maskinernas gnistspridning, och det totala förbudet mot öppen eld och grillning
påminde om det extrema väderläget. Den årliga slåttern av ängarna kunde inte
genomföras, inte heller den tänkta liekursen. Den årliga fotbollskampen med Rödlöga
ställdes kanske inte in på grund av vädret, utan mer av svårigheter för Rödlöga att få
ihop ett lag. Walkover till Svartlöga alltså.
En hel del blev alltså lite annorlunda 2018 - men under året har ändå en lång rad
aktiviteter genomförts på ön. Ingen av dessa hade kunnat äga rum utan mångas
enskilda insatser. ETT STORT TACK TILL ALLA SOM BIDRAGIT PÅ OLIKA
SÄTT!
I Svartlögaföreningens kalendarium, där den som vill kan få med ett arrangemang,
fanns följande aktiviteter under året 2018
● traditionsenligt midsommarfirande, där stången kläddes av barn och vuxna på
förmiddagen på den nyklippt gräsplanen, och musikanter, dans och lekledare såg
till att eftermiddagen blev midsommarmässigt glad och lekfull.
● VM-pub på midsommardagen, med hög stämning och fullt hus
● paddlingskurser för främjandet av säkra och utvidgade möjligheter att vistas i
skärgårdsvattnen
● Svartlögamilen med flera klasser, många löpare och mat och gemenskap för både
åskådare och tävlande
● konstutställning “Utskärgård”
● konsert på Panget
● sommarfest på ångbåtsbryggan med nybyggd bar i återvinningens tecken, nya
Svartlögatröjor till försäljning och bad och gemenskap långt in i sommarnatten
● sommarmöte och efterföljande brandövning
● röjning av skräphögen (den västra av de två högarna på Rönnskärsnäset) och
massiv insats för att lämna material till återvinningsbåten (som i år också tog
emot miljöfarligt avfall - mycket tacksamt!)
● SM i boule med efterföljande pub

● eldningshelg i hård blåst, med ytterligare sortering av icke brännbart material från
den västra eldningshögen, och avslutning på Panget
Allt som görs på ön finns inte i kalendariet, och för 2018 kan bland annat noteras att
det erbjöds café vid tre tillfällen, och att kiosken hade ovanligt mycket öppet. En
sommar för sötsuget!
Under de första skälvande dygnen av 2019 drabbades ön av stormen Afrida. Det är tur
att vi har ett starkt team som har röjt på vägarna så dessa nu är farbara! Vi vet att
mängder av träd har blåst ner och vi kommer behöva hjälpas åt i röjandet. Under 2019
kommer Alfridas verkningar vara en del av vår Svartlögatillvaro.
Styrelsen har under året bestått av Stig Orustfjord (ordförande), Ylva Stenbom (kassör),
Katarina Lycken Rüter (sekreterare), Calle Mobach, Desideria Åström, Jenny Wermelin,
Marina Åström och Susanna Ribrant.
Antalet medlemmar under året: 63 familjer och 39 enskilda medlemmar.
Årets ekonomiska resultat blev ett överskott om 4833 kr.

