
På Svanvikshöjder, där ekor´n skuttar 

och stolta ekar skuggar berg och land. 

Där finns en grön oas, en äng, som sluttar 

ner mot en landsväg och en gräsklädd strand.            

Där ser man Skräddaren i vackert väder 

och Bohusländska b

ergens blåa bård. 

Där doftar kaprifolium och fläder 

där kan man vandra ostörd utan kläder, 

och ut på udden ligger hamn och båt! 

 

Hit kom vi åkande en dag om våren, 

vi sökte oss vår trygga hemma-hamn. 

Den salta vinden lekte oss i håren, 

och vi blev tagna uti Bohus famn. 

På Svanvikshöjder, där ekor´n skuttar 

och stolta ekar skuggar berg och land. 

Där finns en grön oas, en äng, som 

sluttar 

ner mot en landsväg och en gräsklädd 

strand.            

Där ser man Skräddaren i vackert 

väder 

och Bohuslänska bergens blåa bård. 

Där doftar kaprifolium och fläder 

där kan man vandra ostörd utan 

kläder, 

och ut på udden ligger hamn och båt! 

 

Hit kom vi åkande en dag om våren, 

vi sökte oss vår trygga hemma-hamn. 

Den salta vinden lekte oss 

i håren, 

och vi blev tagna uti 

Bohus famn. 

Ja här på Orust har vi friska vanor 

I Göteborg där är man mer mondän. 

Här solar vi på klippor invid stranden, 

här går vi barfota i sommarsanden. 

Oh, Darling, happy days are here again! 

Stephan Larsson 2017 
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Augustimörkret börjar göra sig påmint efter en 

fin men lite blåsig juli månad. Makrillen går till i 

fjorden men gulnande gräsmattor visar på 

behovet av lite välkommet regn. 

Vatten & avlopp: Vi hade hoppats att kunna åtgärda vårt 

vattenläckage innan årets semestrar, men hann tyvärr 

inte riktigt i mål. Arbetet avses dock vara avslutat i närtid. 

Mer information följer i kommande Svanviksblad. 

Asfalteringar: Som en del av er säkert har observerat, 

får vi lätt småskador och ”blödningar” på de vägsegment 

som är nylagda. I samarbete med vår entreprenör tittar vi 

efter en lösning på detta. 

Grönområden: I höst räknar vi med att mer 

koncentrerat ta oss an problematiken med all sly som 

snabbt etablerat sig på röjda ytor. Detta kräver dock 

medverkan även av Er boende i Svanvik. Vi vill 

uppmana boende som har intresse, tid och kraft att 

anmäla er till vår grönområdesansvarige Janne för 

insatser under hösten (janne@svanvik.com). Vi 

återkommer med mer information kring detta. Håll utkik 

på informationstavlorna! 

Observera att det finns röjsåg att låna från 

föreningen om ni känner för att på egen hand röja 

sly i markerna utanför er tomt. 

Byhusen: Den 12 juli hölls ett möte med de boende i 

Byhusen. Främst diskuterades biltrafiken inne i området 

och behovet av sänkta hastigheter. Föreningen har lagt 

ut fler farthinder, vilket uppskattas av de boende. Vi vill 

uppmana alla att vara mycket försiktiga när ni kör in i 

området!  En olycka är en olycka för mycket! 

Fritidsboende: Den11 juli hölls det årliga 

fritidsboendemötet i Ladan. Ett antal fritidsboende anslöt 

och fick information från Hans och Mats kring aktuella 

frågor. 

Ladan: Vi hoppas att ni tog tillfället i akt och besökte 

den fina konstutställningen som hölls i Ladan i mitten av 

juli. Vi tackar Gull-Britt, Annelie och Berit för allt fint som 

fanns att se. Tipsa gärna bekanta om möjligheten att 

till låg kostnad hyra vår fina lokal! 

 

 


