Här kommer ett protokoll från medlemsmötet i höstas!
I anslutning till arbetshelgen på Lurö 23-25 september 2011 hölls ett medlemsmöte som tillika
beslutades vara ett beslutande styrelsemöte. Vi var inte mindre än 30 medlemmar samlade och
bästa sättet att få reda på vad som händer är att läsa protokollet som skrevs:
§1 Henrik Ahlgren redogjorde för arbetet med en utställning gamla Luröbilder som han avser
att färdigställa under vintern för att exponeras i Luringens vandrarhemsmatsal. Styrelsen beslutade
att Luröföreningen står för kostnader för inramning ca 2 000 kr och gav Hans Kongbäck i uppdrag att
bistå med utskrift av de digitaliserade bilderna.
§2 En ny informationsbroschyr om Luröföreningen är färdigställd och finns att tillgå hos Sune
och Marianne på Lurö. Avsikten med broschyren är att sprida information om föreningens arbete och
rekrytera fler medlemmar. Produktionskostnaden uppgår till 4 kr/broschyr och den utdelas förstås
utan kostnad.
§3 Leif Djärv visade upp de nya föreningströjorna, buteljgrön pikétröja med föreningens
logotype (Kickis vindvisare) över bröstet i vitt tryck. Produktionskostnaden är 140 kr/tröja, och
föreningens medlemmar köper dem för 150 kr/st. Även icke medlemmar kan köpa tröjan för 250 kr/st
och då ingår ett års medlemskap i Luröföreningen. Tröjlagret finns på Lurö och beställs hos Sune &
Marianne, vid transport tillkommer portokostnaden.
§4 Sune berättade att Lurö fått en liten linfärja som skall bli transportlänk från Korsöns
västsida ut till badvänlig holme med bra djup för angöring med båt. Linfärjan har byggts av ett gäng
italienska företagsledare som ville ha en teambuilding-aktivitet under sin konferens på Lurö. Espen
Larsen (Bruket) som ledde gruppen var initiativtagare och deras företag Penny Market sponsrade
också Linfärjan med 8 000 kr till material. Den totala produktionskostnaden inkl skyltar, linor block
och flotte är 18 000 kr och Gästhärbärget Luringen (Vänerliv HB) sponsrar också projektet med 5
000 kr. Styrelsen beslöt att resterande 5 000 kr betalas av Luröföreningen och att en skylt på flotten
skall tala om hur den är finansierad.
.
§5 Mötet diskuterade möjligheterna att utveckla sponsring som en metod att genomföra fler
utvecklingsidéer i skärgården. Under våren 2012 skall inbjudas till en pressvisning av den nya
vandringsleden runt Korsön och då ges tillfälle att presentera andra visioner som Luröföreningen vill
förverkliga. Som exempel nämndes naturskyltar på olika ställen som berättar vad som lever och
växer i olika biotoper som passeras, ett utsikts/fågeltorn någonstans på Lurö mm. Styrelsen gav Leif
D och Henrik A i uppdrag att skissa på ett sådant torn för att idén skall kunna presenteras för
pressen samt att Sune och Marianne för föreningens räkning bjuder in press från norr och söder till
visning av den nya Korsöleden till våren. Anders Jonsson erbjöd sig att köra ut söderifrån och Sune
norrifrån.
§6 Läget på Bärön (Millesvik) diskuterades. Planerade avverkningar har inte genomförts av
kyrkan vilket kommer att fördröja arbetet med att anlägga vandringsleder på ön. Stugan är i relativt
gott skick men saknar fortfarande golvreglar, isolering och innergolv i köket och innertaket behöver
repareras efter tidigare takläckage. Allt skrot som samlats ihop under tidigare arbetshelger inklusive

gamla batterier behöver forslas iland. Den nya toaletten ”Brunöga” har under arbetshelgen byggts
upp av Leif, Henrik, Anton och Noak och den behöver målas. Styrelsen beslöt att Inga-Lena Djärv
kontaktar Länsstyrelsen för möjlighet att få bidrag till byggnadsrestaurering i likhet med vad som
beviljats på Vithall och att Gunnar L försöker genom sina kontakter på RangSells fixa en container
som vi kan ställa på pråmen och hämta iland skrotet . På sikt bör en större grupp formeras som
känner ett särskilt ansvar och engagemang för Bärön då Leif och Inga-Lena har svårt att få tiden att
räcka till för detta.
§7 Nästa arbetshelg som tillika blir årsstämma för Luröföreningen äger rum 20-22 april 2012.
Vi kommer då att prioritera eldning på Vithall som under hösten fått all igenvuxen ängsmark avverkad
och detta arbete samordnas med länsstyrelsens personal som också vill vara med. Dessutom skall
en större röjningsinsats göras runt de gamla lergroparna i anslutning till Tegelbruket för att synliggöra
dem för besökaren. Blir vi många kommer också Bärön att bli en arbetsstation.
§8 Önskemål från paddlare framfördes av Mikael Kahlow: att vassrännan mellan Lurö och
Svinön hålls öppen såsom den varit tidigare. Sune fick styrelsens uppdrag att kolla med
länsstyrelsen om det finns finansiering till detta.
§9 Hans Kongbäck redogjorde för arbetet med naturrummet Viktoriahuset på Läckö som är
tänkt att bli en port mot Vänerhavet. Besökarantalet kan förväntas öka då Lurö och Lurö skärgård
kommer att exponeras i naturrummet. Det finns då ett behov av att tillgängliggöra både Lurö och
Vithall för besökare med funktionsnedsättning. Hans bearbetar länsstyrelsen för att få fram resurser
för spångar och ramper .
§10 Martin presenterade ett kartmaterial från 1800-, 1900- och 2000-talen som visar hur
ängsmarker utvecklats under en längre tid. Genom att lägga in gamla ängsmarker på nya kartor kan
man lätt få en bra bild av restaureringsbehovet. Martin fick i uppdrag att plasta in dessa kartor med
informationstext så den kan exponeras på lämplig plats för den intresserade .
§11 Mötet avslutades och ännu en lyckad arbetshelg med 30 entusiastiska föreningsmedlemmar
var till ända. Under helgen har Tegelbruksängen räfsats på gammalt gräs, de nya borden längs
Korsöleden oljats och linfärjan (”Lina” eller ”Baddaren”?) kommit på plats, provkörts och dragits upp
för vinterförvaring. Dessutom har Vindvisarna Storm, Bris och Kuling fått en välbehövlig renovering
och är klara för uppsättning till våren och den gamla Vänersnipan städats ur och målats. Det nya
dasset på Bärön kom äntligen på plats och flera spångar blev färdiga / lagade / oljade. Lite röjning
och eldning blev det också tid för och dessutom en massa god mat, bildvisning från tidigare
arbetshelger och ett välförtjänt bastubad!
Ja, tänk så kul vi har på våra möten!
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Här kommer kallelsen till föreningens årsstämma och arbetshelg: Arbetshelgen infaller den 2122 april 2012 på Lurö, den som önskar kan infinna sig redan fredag kväll för sedvanlig knytfest.
Utresa från Ekenäs fredag kl 17.00 alt lördag kl 9.00, från Spiken Kör Anders Jonsson fredag kl
17.00. För att kunna planera lördagens middag och arbetsstationer måste anmälan ske till Sune och
Marianne tel 070-521 67 33 eller email info@luringen.se senast den 12 april!!!!!.
Årsmöte hålls söndagen den 22 april på Stenstaka Lurö kl 10.00. Därefter avslutar vi påbörjade
projekt och hemresa planeras ske vid 15-tiden. Föreningen bjuder på middag lördag kväll, övrig mat
tar Du med Dig själv. Varmt välkommen till Lurö i vårtid / Styrelsen
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Vår i Vänerland
Detta är av tradition platsen där föreningens ordförande dryftar sina tankar om vad som händer och
sker i och runt föreningens arbete. I skrivande stund är dock Hasse fullt upptagen med att bekämpa
en allvarlig streptokockinfektion och då kan ju inspirationen vara svårfångad. Vi får skicka honom
kryapå-tankar och hoppas att han är på benen till vårens arbetshelg igen.
Nere på Läckö reser sig som bäst en ny huskropp invid vattnet; Vänerns nya naturrum Viktoriahuset.
Ser ut att bli ett häftigt bygge med utsikt över Vänerns obrutna horisont, invigning först till hösten
dock. Ett mindre bygge tar gestalt invid vattnet på Stenstaka; den nya sopmajan vid inre bryggan
som ska kunna samla all källsortering under ett tak på makligt avstånd från den båt som skall köra
iland det hela. Den hoppas vi kunna inviga redan före sommaren, om nu Länsstyrelsen ger sin
strandskyddsdispens för bygget.
Röjningen av Vithall som genomfördes under hösten i syfte att återskapa Gustavs och Matildas
odlingslandskap genererade ett stort antal rishögar och vi har nu i Länsstyrelsens sällskap proveldat
några av dem. Oj vad det brann! Förhoppningsvis skall vädret på arbetshelgen möjliggöra att
fortsätta med detta, korv-matsäck rekommenderas starkt!
Lurös tappra urbefolkning har bägge två hållit sig hemma i vinter, med undantag för kortare turer till
Sjötorp. Dit har vi farit för att plåstra om Gjöa som ligger i torrdocka i angenämt sällskap av Mina
från Lidköping m fl skutor i varierande grad av förfall. Vi kan påstå att vi står oss väldigt bra i
jämförelse med resten av sällskapet När man tröttnar på skrapandet tar man bara en promenad på
dock-botten och vips får man kraft att fortsätta lite till, på Gjöa finns det ju faktiskt trä att skrapa på!!
För den som gillar skutkultur rekommenderas att besöka utdockningen i Sjötorp som sker den 27
april kl 08.00, ett spektakel med tjärdoft!
Förra sommarens inventering av fågelskär i Lurö skärgård har resulterat i ett förslag till förändringar,
flera fågelskydd tas bort och några nya skapas. I skrivande stund är inte beslutet klart så under
sommaren blir det nog inga förändringar.
Nu kommer våren med stormsteg och snart ses vi igen på Lurö, härligt! / Marianne

