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Jan/febr Michael Gustafsson inledde året med röjning på 3:2,3:3,3:4 och 

5:4, marker tillhörande fam Rudbäck + fam Gustafsson 
(Assmundsbruk). Området har nu blivit uppsnyggat och mer 
promenadvänligt – här såg man tidigare halvruttna träd och 
svårforcerade buskage. På marken låg nedfallna träd. Pågick 
januari och februari. 

 
Februari Träden som fällts i Korsvik under år 2007 transporterades 

därifrån med färja under februari månad. Högvattnet hade 
medfört att de hopsamlade stockarna drev iväg och det blev 
extra arbete med att forsla tillbaka dem igen.  

 
April Slutet av april eldning i Korsvik. Dagen ägnades också åt 

strandrensning. 
 På Valborgsafton firade vi vårens ankomst i Korsvik – 

arbetsgruppen tillsammans med anhöriga samt Anne o Bengt 
Hermansson från Lyrön (Kälkeröns Framtid). Vi grillade korv och 
eldade Valborgs-brasa. Kvällen var vacker – om än något kylig.  

 
Maj I Korsvik utfördes under maj månad slåtter av sly och rotskott 

från tornar av slån bl.a. Aggregat för detta lånades från 
Kälkerön 
Fårnätet vid badviken i Korsvik behövde förstärkas. Bräder 
inköptes och hämtades i Vasseröd och spikades på plats. Också 
detta under maj. 
En av de sista dagarna i maj hämtade fam. Skoog fåren till Valön 
för sommarbete på ön. 

 
Juni Dikesrensning i början av juni. Diket längs ön – det s.k. 

huvuddiket har blivit mer och mer igenväxt. I början av 1990-
talet rensades diket av Orusts Sprängtjänst, därefter har 
ingenting hänt. Behovet att åtgärda diket har under senare tid 
uppmärksammats varje år av Intresseföreningen. Läget var nu 
akut och Hvalöns Framtid kontaktade därför Gösta Persson – en 
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mycket kompetent grävmaskinist med många års erfarenhet i 
yrket. Tanken var att få rensat upp diket innan det blev helt 
igenslammat, vilket leder till försumpning av närliggande 
markområden. Gösta Persson åtog sig arbetet och utförde det på 
kort tid och till full belåtenhet. Bengt Gustafsson var honom 
behjälplig med Logistiken. Västkuststiftelsen bekostade 
dikesrensningen. 
 
15 juni anordnades en blomstervandring på Valön. ”De vilda 
blommornas dag” är en årligen återkommande aktivitet som 
arrangeras av Svenska Botaniska Föreningen på ett flertal orter i 
landet. År 2008 hade turen kommit till Valön. Ett 50-tal 
intresserade hade mött upp för att delta i promenaden. Vi 
vandrade runt på norra delen av ön och under ledning av två 
”blomster-experter” från Orust Naturskyddsförening, som även 
var medarrangör, fick vi inblick i Valöns artrika flora och svar på 
många frågor.  

 
Juli 20 juli hölls friluftsgudstjänst på Valön. Gudstjänst-förrättare 

var Göran Simonsson. Det var den nionde söndagen efter 
trefaldighet och dagens text handlade om att vara goda 
förvaltare. Mycket tänkvärda ord om vår stund här på jorden.  
Vi förvaltar endast våra egendomar för att kunna lämna arvet 
vidare till kommande generationer. Kyrkokören bjöd på vacker 
sång och musik. Medhavd matsäck plockades fram och 
inmundigades innan det var dags för återfärd. 

 
Augusti Ett mycket trevligt inslag under sommaren är grillafton hos 

Skoogs. Arbetsgruppens medlemmar träffades en kväll i augusti 
på ”gudstjänst-platån”. Efter grillningen fick vi snabbt fortsätta 
kvällen inomhus pga tilltagande kyliga vindar. 
 
Juli+sept. Bengt och Michael Gustafsson utförde den årliga 
slåttern och betesputsen på Assmundsbruk, Strandtegen och 
delar av Härlycketegen. 

 
September Skaldjursfesten i Kil’n, som Hvalöns Framtid anordnar, har också 

blivit en populär tradition. I mitten av september bänkade vi oss 
i lagår’n i Kil’n – arbetsgruppen + nära och kära. Där fordom den 
gamla gårdens djur utfordrades och förnöjsamt stod och 
mumsade på sitt hö, där sitter vi nu och njuter av havets många 
läckerheter.       
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 Fam Skoog transporterade fåren från Valön slutet av september 
 
November Julkortstillverkningen skedde i år hemma hos Skoogs. Vi träffas 

och klipper och klistrar under gemytliga former. 
 
December År 2008 avslutade vi med årsmöte hos familjen Gustafsson på 

Haga. Vi summerade året som gått – ett år med ett flertal 
lyckosamt genomförda aktiviteter.  
Planering för nya året påbörjades. 

 
  


