
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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Nu är hösten här, och snart ställer vi om till 

vintertid. Hörde dock alldeles nyss på 

väderprognosen att man talar om att en 

indiansommar är på gång! Härligt men 

antagligen kortvarigt! 

Styrelsen: Som en del av er antagligen redan känner 

till, så har Andreas av personliga skäl valt att kliva av 

styrelsen. Tills vidare går Magnus därför in och sköter 

frågor rörande Vatten & avlopp. 

Vatten & avlopp: I skrivande stund sitter vi och väntar 

på de sista de sista åtgärderna rörande vår envisa 

vattenläcka.  Läckan är lokaliserad till Dalen strax 

nedanför P-platsen. Vi har ringat in en sektion på ca 25 

meter längs vägen där vi har starka indikationer på att 

läckan finns. Samtidigt identifierades fel i 

tryckstegringen upp till Höjden. Dessa fel är nu 

åtgärdade med en klar tryckstegring som följd. Istället 

för 2 bar längst upp på Höjden, har vi nu 5 bar! 

Angående Fritz Berndtsson så får vi uppmana er att inte 

i första hand kontakta honom kring frågor eller mindre 

åtgärder. Kontakta med fördel istället Magnus 

(magnus@svanvik.com), som får fatta beslut om hur vi 

tar oss an era önskemål. På detta sätt får också Magnus 

en bättre insikt om vilka problem som just nu finns i 

området. 

Grönområden: Rörande åtgärder kring sly så får vi be 

att få återkomma kring hur vi tar oss an detta. 

Diskussioner förs bland annat med kommunen kring hur 

vi kan få deras stöd. 

Vi vill dock fortfarande uppmana Er som har 

intresse, tid och kraft att anmäla er till vår 

grönområdesansvarige Janne för insatser under 

hösten (janne@svanvik.com).  

Observera att det finns röjsåg att låna från 

föreningen om ni känner för att på egen hand röja 

sly i markerna utanför er tomt. 

Ladan: Detta tål att upprepas - Tipsa gärna bekanta om 

möjligheten att till låg kostnad hyra vår fina lokal! 

 

 


