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Jan/mars Årsmöte hos fam Gustafsson på Haga 

Michael  gallrade i björkskogen inemot Ôddane. Veden 
transporterades sedan över isen till Kvarnhagen med Argo’n. 
Därifrån skedde transport med traktor och timmerkärra hem till 
Michael. 
Skoogs hade ved från röjningen av ekskogen kvar på Valön. Tack 
vare isen så blev allt forslat över till Kvarnhagen – även detta 
med Argo’n. Från Kvarnhagen skedde transporten med bil och 
släpkärra hem till Brattås. 

 
April Planerna att fira vårens ankomst i Korsvik gick tyvärr i stöpet. 

Vi väntade i det längsta på att vädret skulle stabilisera sig, men 
regnet gjorde att denna vår trevliga tradition blev inställd. 

  
Juni Sommarens grillafton hos fam Skoog ägde i år rum på 

midsommarafton. Sittningen utomhus fick avbrytas efter 
grillningen pga tilltagande vindar, som var allt annat än ljumma 
sommarvindar. Kvällen fortsatte under trivsamma former 
inomhus. 

 
Juli Friluftsgudstjänsten blev inställd även i år. 
 
Augusti Slåtter & Betesputs: Gräs och tuvtåtel växte rejält, främst 

beroende på gynnsamt väder för växtligheten under vår och 
försommar. För att få bort detta var det nödvändigt att använda 
slåtteraggregat. Aggregatet var dock i så dåligt skick att det 
behövdes reservdelar för att det skulle fungera. Roland Olin var 
villig att betala de delar som skulle bytas ut. Därefter blev det 
slaget på Oskar Olsanes, Skoogs, Bengt Gustafssons, Lyrstrands, 
Davidssons, Lisbeths, Ferdinands och Müllers. Några marker blev 
slagna två eller t.o.m. flera gånger. 

 Underhåll av de områden där vi tidigare har röjt sker medelst 
betesfår, betesputs eller slåtter. Detta gäller alla 
röjningsområden – undantaget delar av 6:5. 
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September Årets kräftskiva blev inte av förrän i slutet av september. 
Vädret var inte bästa tänkbara, men några tappra själar hade 
ändå trotsat regn, hårda vindar och mörker och tagit sig ut till 
Kil’n. Kvällen blev alltigenom lyckad för både de unga och de lite 
äldre. Kräftorna var perfekta. 

 
Nov-dec Vi gick igenom adresslistan för årets julkortsutskick. I stället för 

att pyssla själva så använde vi oss i år av Ifotos korttjänst. Vi 
valde ut kort på de 3 senaste nyblivna medlemmarna i 
arbetsgruppen – Ina, Elmer och Helly - och placerade dem 
tillsammans på julkortet.   
        
Arbetsgruppens årsmöte på Haga med genomgång av året som 
gått och tankar inför det nya, flyttades fram till början av nästa 
år.   

 
  


