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Jan.-febr. Michael Gustafsson röjde etapp 3 enligt vad som överenskommits vid 

möte med Roland Olin den 19 november 2004. Arbetet var klart i 
slutet av februari. 

 
Jan-mars 14/1 Började elda ris på Orskar Olsanes. Bengt & Gunilla, Gunvor, Åke 

& Birgitta eldade hela dagen. Eivor kom senare på dagen och var med 
ett par timmar. 

 15/1 Eldningen fortsätter. Bengt & Gunilla, Michael, Kerstin, Lennart, 
Magnus, Eivor, Birgitta & Åke hela dagen. 

 Arbetsgruppens medlemmar, som mest 9 st, har under 5 arbetsdagar 
dragit samman kvistar och ris, eldat upp allt samt iordningsställt 
efter oss. 

 Totala antalet effektiva arbetstimmar – ideellt arbete - uppgår till ca 
200. 

 
11 febr. Eldning fortsätter hela dagen: Bengt & Gunilla, Kerstin, Lennart, Åke 

& Birgitta. Eivor var sjuk men kom vid 13-tiden. 
 Två bord + bänkar – beställda från Västkuststiftelsen av arbets-

gruppen – anlände till Valön. Borden har sedan placerats på Assmunds-
bruk samt vid Dansbanan/Rännegada. Med leveransen var också tre 
nya reservatsskyltar som ersättning för de skadade. Dessa är nu 
monterade.  

 
Mars Under mars månad utfördes strandstädning på stränderna runt Kilen. 

Resultatet blev 10 stora säckar med varierande innehåll – mest 
plastpåsar och tomma plastflaskor men även engångsgrillar, skor m.m. 

 Orust kommun hämtade. 
 Eldning av rishögar på Nybygget hela dagen 26/3. 
 
April Bengt & Gunilla, Eivor, Åke & Birgitta satte ut de nya borden. 
 
3 maj Arbetsgruppen hade åter inviterat Roland Olin till Valön för att 

informera om och visa resultatet av röjning och efterarbete etapp 3. 
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 Summering av besiktningen och diskussion om framtiden gav följande 
punkter: 
• Utökad stängsling – fårstängsel vid Kilen från Olles ned mot sjön. 
• Tre träd, som lutar över vägen, ett på 6:5 utanför Kilen och de två 

andra på 6:6, bör fällas med tanke på olycksrisk. 
• Naturreservatets skyltar är utbytta, ytterligare 4 st erfordras. 

Dessa är under nydesign/tillverkning. 
• 4 st nya självstängande grindar till Assmundsbruk och Ôddarne. 
• Diket längs ön är fortfarande ett problem, växer igen och hindrar 

vattenflödet.  
• Många vackra gamla gärdsgårdar, som borde kunna restaureras, 

finns på ön. Kanske ett nytt projekt? 
• Röjning etapp 4 – fälla träd som skymmer stenblocken vid 

Stallstenarne, ta bort enbuskar m.m. för att frilägga 
gärdsgårdarna vid Ferdinands ner mot sjön samt på 7:7 (ungefär 
mitt på ön röja bort ett stort snår av taggbuskar. 

• Det blev en heldag med Roland. 
 
Juni I början av juni plöjdes samt såddes havre hos Adolfsson’s på åkern 

framför mangårdsbyggnaden. 
 
Augusti Planering av årets poängpromenad. 
 
Augusti Betesputs & slåtter utfördes på Valöns alla marker, med undantag av 

Rudbäcks. Ôddane slogs 2/8. 
 
11 sept. Poängpromenad på Valön. En - enligt deltagarna – mycket uppskattad 

aktivitet. Under rubrikerna ”Poängpromenad” och ”Forum” på 
hemsidan finns utförligare reportage samt bilder från detta 
evenemang.  

 
23 sept. Skördades ca 100 neger havre medelst lie och binning. Skördefest 

med stor middag i Adolfsson’s trädgård under fantastiskt solsken 
med 19 C temperatur. Se bilder under (Ta app etter mejen). 

 
26 sept. Resterande havre togs av med skördetröska. (Se bilder på Hemsidan) 
 
27 okt. Påbörjades det stora ”Projekt Ekhagen”. Under hösten gjordes 110 

timmar bestående av trädfällning, kapning, risbränning och krattning 
av gammal ”förna”. Fortsättning följer under 2006. 
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December Michael startade säsongens avverkning/röjningsarbete. 


