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Protokoll  

Luröskärgårdens natur och kulturförening. 

Stenstaka Lurö, lördag-söndag 2012-11-03 och 04 

Protokollet justerat 2012-11-24 

Styrelsemöte/workshop på temat ”Vision Lurö Skärgård” 

Utdrag ur kallelsen till mötet:  

”På medlemsmötet i anslutning till höstens arbetshelg startade en diskussion om vad vi vill 

att Luröföreningen skall lägga sitt krut på; vad vi vill uppnå och hur vi skall prioritera olika 

projekt. Styrelsen fick då medlemmarnas uppdrag att samla sig för att formulera ett förslag 

till visionsplan för Lurö/Millesviks skärgårdar och utforma ett förslag till arbetsplan som kan 

föreläggas årsstämman till våren”. 

 

Närvarande: Inga-Lena Djärv, Claes Hassel, Ellinor Rask, Gunnar Lövdahl, Kicki Rask, Sune 

Westerberg, Henrik Ahlgren, Leif Djärv, Marianne Westerberg. 

Kallade ej närvarande: Anders Jansson, Ann-Marie Falkensjö, Carl Ax, Hans Kongbäck, 

Pontus Örtendahl 

 

Punkter för mötets diskussioner: 

1. Visioner 

2. Arbetsplan 

3. Övriga frågor 

4. Nästa möte 

 

Till mötes ordförande väljs Henrik Ahlgren 

 

Till mötes sekreterare väljs Kicki Rask 

1. Visioner 

Mötet läser i föreningens stadgar från 1987. 

Utdrag ur stadgarna:  

 

”tänk in texten ur stadgarna” 

 

Mötet diskuterar först fritt och många tankar, idéer och planer luftas om föreningens mål, vad 

som gjorts och visioner för framtiden. Mötet är överens om att det mesta som skett sedan1987 

har skett i linje med föreningensstadgarna men att föreningen nu behöver ta nya tag och 

fortsätta framåt. Diskussionerna utmynnar i två huvudspårsom vi vill fokusera på i det 

kommande arbetet i föreningen.  

 

- Information och Kulturlandskapsvård. 

Och med fokus på följande geografiska områden  

– Lurö, Vithall, Norra Hökön, Lilla Brattens fyr i Lurö skärgård och Bärön i Millesviks 

skärgård.  
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Kicki R och Ellinor R skriver en presentation där det framgår att visionen är att främst 

fokusera på dessa fokus- arbetsområden. Marianne W tar utifrån diskussionerna, 

presentationen och mötets protokoll fram en karta som visuellt visar var föreningen vill göra 

vad. Detta material kan sedan användas för både intern och extern information. 

 

o Mötet anser att fördjupad information är mycket angeläget. Både på fler fysiska platser 

och internetbaserat.   

o Det är viktigt att de projekt föreningen startar/driver också kan långsiktigt vårda. 

o Mötet vill arbeta för att föreningen inom sig ska skapa ”intresse/arbetsgrupper” som 

tar ett särskilt ansvar för olika områden/ämnen/åtgärder så att föreningens 

arbete/ansvar kan löpa framåt även mellan vår och höst arbetshelgerna. 

o Om privata initiativ tas till att vilja leva, bo och arbeta i skärgården är föreningen 

uppmuntrande och positiva till detta. 

 

2. Arbetsplan (för ca 5 år) 

 

Information: förslag 

o ”Informationscentraler” (med liknande innehåll som de timrade som står vid 

Stenstaka) på Bärön, Vithall och Norra Hökön.  

o Kulturberättelser (liknande de som Henrik jobbade med 2011-12) kan placeras på/vid 

ytterligare ett antal intressanta platser i första hand på – Lurö, Vithall, Norra Hökön, 

Lilla Bratten i Lurö skärgård och Bärön i Millesviks skärgård. 

o Kort naturinformation om ex. olika träd, blommor, bergarter, djur, insekter, mm kan i 

första hand placeras utefter Korsöleden. 

o Fördjupad information på föreningenshemsida. Henrik A förbättrar/fördjupar 

hemsidan med information med t.ex. bilder och historia om gårdarna på ön. 

o Information och berättelser nåbart via smartphone och QR-kod. 

o Visitkort och affischer att sprida. Leif D layoutar och tar fram affisch och visitkort till 

föreningen istället för de infobroschyrer vi har haft för medlemskap. 

 

Följande förslag till åtgärder/aktiviteter/engagemang togs upp för de olika geografiska 

fokusområdena: 

Lurö: 

o Rädda/återställa/säkerställa den för Lurö unika biotopen i nötterskogen. Sune W pratar 

med Anders Jansson om möjlig röjning vid Nötterskogen. Om Anders J är positiv 

kontaktar Kicki R ”hasselexperten” Henrik Bengtsson om förslag på åtgärder, och 

hans intresse att medverka. 

o Förnyad/uppdaterad information vid Kyrkoruinen och omkringliggande 

utgrävningsområde. Hans Kongbäck driver denna fråga och kontaktar berörda parter. 

o Bibehålla den under 2012 ”återerövrade” vassrännan mellan Lurö och Svinön. 

o Återskapa den öppna odlingsmarken och ”ta fram” stora unika träd i området mellan 

Skolan och Ormedalen. Röja, avverka, stängsla, beta. Sune W ”sår” ett första frö hos 

Länsstyrelsen för detta vid samtal med dem i andra frågor. 

o Bibehålla, beta och vårda ängen och den återställda marken på och runt Tegelbruket, 

samt lergroparna.  

o Öppna upp ytterligare runt de stora ekarna på östra sidan av Svea utefter Korsöleden. 

o Bygga/skapa ett fågel-utsiktstorn längst norr ut på Korsön. Leif D och Henrik A driver 

denna fråga och går vidare med bygglovshandlingar och finansieringsfrågan. 

o Bibehålla, beta och vårda de hävdade markerna vid stenstaka. 
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Vithall 

o Stötta (arrendatorerna) Ruth och Valter Andersson med att städa och hålla stugan fin 

samt slå gräs innanför stängslet. Kicki och Ellinor pratar med Ruth och Valter om vad 

de vill ha hjälp med och ”lyssna av” angående framtiden på Vithall. 

o Medverka/verka för att nytt informations- och kartmaterial tas fram och en 

informationscentral sätts upp på ön. 

o ”Bevaka” att den öppnade kulturmarken hävdas med bete och röjning. Föreslå bete 

även med får. 

o Skapa ett vindskydd med eldstad på norra udden av ön, för paddlare och andra 

besökare. 

o Mindre skyltar med natur och kulturinformation, vid intressanta platser, lokaler. 

 

Norra Hökön 

o Förhindra/bromsa igenväxningen och återställa den öppna marken runt husgrunderna 

och körsbärsträden.  

o Förbättra/bredda befintliga stigen mellan stranden och husgrunderna.  

o Ta bort sly och slå vassen, återsäll strandpartiet vid Lillebo hamn. 

o Lämpligt arbete för vårens arbetshelg. Sune W prata med länsstyrelsen om det finns 

möjlighet att få bidrag för detta arbete eftersom det finns med i Länsstyrelsens 

skötselplan för reservatet. 

o Skapa en vandringsled runt ön, börja 2013 så smått med att planera och ”snitsla”. 

o Medverka/verka för att nytt informations- och kartmaterial tas fram och en 

informationscentral sätts upp på ön. 

o Skapa ett vindskydd med eldstad på norra udden av ön, för paddlare och andra 

besökare. 

o Mindre skyltar med natur och kulturinformation, vid intressanta platser, lokaler. 

 

 

Lilla Bratten 

o Bevara och berätta om sjöfartens kulturbyggnader i Lurö Skärgård. Sune W kontaktar 

sjöfartsverket om övertagande/arrende av fyren på Lilla Bratt samt att vi är 

intresserade av att ta hand om fler fyrar och sjömärken i skärgården, ex. Tvärvarpans 

båk. 

 

Bärön 

o Boningshuset restaureras. Inga-Lena D driver detta och kontaktar berörda personer 

angående möjligheten att få byggnadsvårdsbidrag till att någon (byggfirma) renoverar 

huset på Bärön (likt stugan på Vithall) 

o Röja, slå och öppna upp marken ytterligare runt byggnaderna. 

o Vandringsled snittslas runt på ön. På sikt med spänger på sura partier. 

o Övernattningsmöjlighet skapas, antingen i befintliga byggnader eller i en ny byggnad. 

o Medverka/verka för att nytt informations- och kartmaterial tas fram och en 

informationscentral sätts upp på ön. 

o Skapa ett vindskydd med eldstad på norra udden av ön, för paddlare och andra 

besökare. 

o Mindre skyltar med natur och kulturinformation, vid intressanta platser, lokaler. 

o Separata årliga arbetsdagar på Bärön arrangeras, då underhåll som att måla och slå 

runt byggnaderna kan göras. En första arbetsdag planers till den 13 april 2013. 
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3. Övriga frågor. 

 

o Föreningsbåten Blåbäret. En båt som Föreningen/föreningsmedlemmar kan disponera 

för resor från Ekenäs till de Lurö och andra öar för arbete/besök inom föreningens 

”område”. Leif D sjösätter båten Blåbäret till nästa arbetshelg/årsmöte (19 april 2013) 

för provning av vilken utombordare vi behöver till båten. Marianne W prata med 

Säffle kommun om båtplats i Ekenäs och möjlig sponsring av båtplatsen. 

o För att underlätta föreningens möjlighet att få ekonomiska ersättningar för ”uppdrag” 

finns tankar om att föreningen ska ansöka om F-skatt sedel. Gunnar L kontaktar 

Skattemyndigheten och fördjupa sig i vad detta innebära av administration, deklaration 

ev. Om F-skatt inte innebär stora förändringar/arbete ger Mötet Gunnar i uppdrag att 

ansöka om F-skatt sedel. 

o Mötet funderade över Länsstyrelsens arbete med skötselplan för det utökade 

reservatet. Mötet ser det som viktigt att arbetet med planen görs i samverkan/dialog 

med föreningen. Sune W framför denna önskan och håller sig så uppdaterad som är 

möjligt och informerar styrelsen allt efter som. 

o Önskemål finns om att tillgängliggöra Stenstaka/Lurö för hjulburna. Hasse K hålla sig 

uppdaterad om möjligheten och driver frågan om att handikappanpassa sträckan från 

bryggan runt på udden, till boende, restaurang och toaletter. 

o Mötet vill gärna få ett närmare samarbete och dialog med Länsstyrelsen. Leif D 

skriver en skriftlig inbjudan till Gunnar Lagerkvist på Länsstyrelsen I Värmland om 

att delta i vårens arbetshelg. 

o Pikétröjorna är i stort sett slutsålda. Leif D tar fram fler pikétröjor i blå färg till 

arbetshelgen våren 2013. 

o Vid tegelbruket vill vi visa prov på tegelpannor. Henrik A göra en ”tegelpannlåda” 

under 2013. 

o Henrik A efterlyser/söker bra UV beständig uppsättning av holkar som inte skadar 

träden. 

o Marianne W lyfter frågan angående Luröbladet. Mötet beslutar att det ska skickas i 

pappersform med bifogat inbetalningskort som tidigare. Marianne uppmuntrade till att 

lämna material och texter till bladet.  

o Gunnar L informerar om utvecklingen av antalet styrelsemedlemmar och 

medlemsavgifterna. Något färre medlemmar men inkomna avgifter är i stort sett 

oförändrat. 

 

4. Nästa möte 

Alla är välkomna på nästa möte som blir söndagen den 10 mars 2013, plats Yttre Bodane i 

Dalsland. Här har tillgängliga spänger/vandringsleder anlagts ut i skärgården. Besöket är tänkt 

att bli en inspirerande vandring. Kicki R undersöker var det finns en lämplig plats inomhus i 

närheten där vi kan fika och ha ett möte, och återkommer om exakt tid och plats. 

 

En av diskussionspunkterna på mötet kan vara att prata vidare om utökad information.  Att 

diskutera innehåll, berättelser, platser, tavlor, internet, finansiering mm.  

 

Vid pennan 

Kicki Rask 


