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Under vintern är det lågsäsong för aktiviteter i Myra, men på de få snöiga dagarna som var plockas 
pulkorna fram och de små backarna vid fotbollsplanen utnyttjas till max. Bouletältet har stått uppe, 
men använts sparsamt. 
 
Frampå vårkanten började det röjas i snår, buskar, träd och planteringar, och vårlökarna bjöd på stor 
blomsterprakt i rabatterna. Torvald är flitig och klipper träget gräset, som bara växer och växer. 
Under juni arbetade två unga sommarjobbare från kommunen med Torvald för att få ordning på 
Myra inför sommarsäsongen. Veckan innan midsommar regnade det otroligt mycket och dagarna 
innan var gräsmattan där midsommarstången står mest att likna vid en sjö. Men naturen och det 
finurliga pumpsystem som håller grundvattennivån i schack i Myra stod oss bi. På midsommarafton 
var det uppehåll och vattnet hade sjunkit undan så att det populära firandet kunde hållas 
traditionsenligt i Myra. 
 
Under sommaren var det fullt med aktivitet i hela området. Lekplatsen, fotbollsplanen, boulebanor, 
utegym, grillplats och alla gräsmattor i Myra har utnyttjas flitigt. Morgongympan som leds av Lena 
Lehmann är en populär och årligen återkommande aktivitet. Fotbollsskolan under en sommarvecka 
lockade många unga fotbollsspelare. Dessutom är Ö-vikens badvik, där KIF ansvarar för bryggor 
och badstegar, en populär badplats för både stora och små. 
 
En av sommarens höjdpunkter var Wet Rock Race, en spring-simtävling som startar på Gullholmen 
med målgång på Käringön. Arrangemanget gick av stapeln sista fredagen i juli. 
Sjöräddningssällskapet, Käringöns idrottsförening och Föreningen Gullholmen får dela på 
överskottet. Tack till initiativtagarna, grundarna, deltagare och alla funktionärer för en fantastiskt 
rolig och väl genomförd tävling!   
 
En annan höjdpunkt var Myra Cup, fotbollsfesten som hölls dagen efter Wet Rock Race. Trots lite 
otur med vädret blev det en lyckad dag med många deltagare både i knatte- och vuxenklassen. Tack 
till arrangörerna och deltagarna! 
 
Käringön har blivit lite av en favorit plats för orienteringsklubben Svanesunds GIF. Även i år 
arrangerade de en orienteringstävling på öa, denna gång för veteraner. Dessa återkommande event 
och även möjligheten för vem som helst att delta i motionsaktiviteten Naturpasset lockar besökare 
att utforska även den obebyggda delen av ön. Naturpasset består av ett paket med en karta över 30 
orienteringskontroller som skall besökas. Vinsten från försäljningen delas mellan Käringöns 
idrottsförening och Svanesunds GIF.   
 
På höstens arbetsdag i Myra togs det ner träd och bouletältet restes. Den av säkerhetsskäl utdömda 
lekstugan och klätterställningen revs och de trasiga vattenskotrarna förberedes för bortforsling. 
Förberedelse pågår för att ersätta de borttagna lekutrustningarna med nya alternativ och Käringöns 
idrottsförening hoppas att med de planerade åtgärderna kunna skapa en säker och attraktiv lekplats 
till nästa sommar. 
 
Verksamhetsåret avslutades traditionsenligt vid nyår då Käringöns idrottsförening under dagen stod 
i hamnen och sålde facklor och salta pinnar. Året avslutades med ett fackeltåg som gick från 
hamnen till utkiken i väster, där det nya året skålades in! 
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