
Protokoll från medlemsmöte i Luröskärgårdens Natur- och kulturförening  22 

september 2012 

 

1. Till mötesordförande valdes Peter Lindblom 

2. Till justerare valdes Gunnar Lövdahl och Mikael Karlow 

3. Årsmötesprotokollet  från i våras avstämdes övriga frågor: 

Henrik och Leif håller på att skriva ihop underlag för bygglov/strandskyddsdispens för 

att lämna till Länsstyrelsen, klart inom en månad. 

Om nytryck av tröjor (Leifs uppdrag) fanns ingen information 

Sune rapporterade om avverkningen på Vithall och diskussionerna med Länsstyrelsen 

om ersättning för föreningens medverkan vid efterröjning. En viss ersättning kommer 

att utgå, ev 24 000 kr  och kanaliseras troligen via Vänerliv. Efterröjning inkl 

nertagning av höga stubbar har gjorts av ett externt röjarlag under september och 

bete har genomförts under sommaren. Länsstyrelsen vill att Luröföreningen  även 

fortsatt hjälper till med borttagning av enbuskar o eldning men detta måste regleras 

innan avs ersättningen.  Länsstyrelsen  vill att föreningen har F-skattsedel för att 

kunna betala ut ersättning direkt. Styrelsen fick i uppdrag att utreda om föreningen 

skall ansöka om F-skattsedel för fortsatt verksamheter. 

4. Bärön: Skrotet har samlats in och fraktats bort med hjälp av att Gunnar ordnade en 

container som togs dit på pråmen, Sune, Henrik, Anton och Leif tog en dag till detta. 

För att fortsätta arbetet med att renovera Bärö-torpet krävs nu en arbetsgrupp inom 

föreningen  som kan ansvara för arbetet. Mötet beslöt att en sådan arbetsgrupp skall 

tillsättas i samband med årsmötet men att Inga-Lena Djärv redan nu tar en kontakt 

med Länsstyrelsen för att försöka få till stånd ett samarbete och ev ekonomiskt stöd 

för renoveringen. 

 

5. Övriga frågor: 

Norra Hökön har blivit väldigt igenvuxen och behöver röjas i Lillebohamn, runt 

ruinerna av krogen samt vägen dit. Mötet beslöt att en grupp ägnar sig åt detta på 

vårmötet. 

Toaletten på Bahall behöver flyttas, Sune kollar detta. 

Vad händer med reservatsbildningen för den mark som inköptes av familjen Lurén?  

Länsstyrelsen har ännu inte kommit med något förslag men tillsynsmännen  förväntas 

få bli delaktiga i arbetet med en skötselplan. Kulturmarken mellan skolan och 

Ormedalen är ett prioriterat område för fortsatt landskapsrestaurering. 



Inga-Lena föreslår att Luröföreningen gör en egen ”skötselplan ” för skärgården där vi 

mönstrar ut vilka områden som vi vill prioritera och hur vi vill att de ska se ut i 

framtiden. 

Mötet gav styrelsen i uppdrag att under vinters utarbeta ett sådant förslag som kan 

föreläggas årsstämman.  Mikael föreslår att styrelsen också undersöker möjligheterna 

att knyta kontakter med naturvårdsutbildningar som kan medverka i skötselarbetet. 

Medlemmarna uppmanas bli mer aktiva att bidra med material till Luröbladet.  

Vid protokollet 

Marianne Westerberg 

 

Justeras: 

 

Gunnar Lövdahl   Mikael Karlow 

 


