
Medlemsmöte Lurö 2013-09-29 
 

1. Mötet öppnas av ordförande Henrik. 
 

2. Förslag på Jennifer H som sekreterare bifalles av församlingen. 
 

3. Arbetet på Vithall genererar 10 000 kr i år (2 dagar x 5000kr), totalt 42.000 kr 
och tanken är att vi ska köpa en båtmotor till föreningsbåten Blåbäret. 
 

4. Ellinor har författat ett brev till potentiella sponsorer. Förslag fanns att vi 
försöker få ut sponsorbrevet även till medlemmarna för att de kanske har 
kontakter som vill sponsra oss.  
 

5. Datum för höstens arbetshelg 2014 fastslås till sista helgen i september (26-
28/9). 
 

6. Sune: Lilla Brattens fyr kommer att tas över av föreningen. Fyren kommer att 
byggas om från sektorfyr till runtomlysande fyr för att förenkla föreningen 
framtida arbete. Diskussioner kring hur länge belysningen ska vara igång pågår 
just nu. Fyren behöver lite arbete som antigen kommer komma att ingå under 
arbetshelger eller extra arbetsdagar. En arbetsgrupp för Lilla Bratten är tillsatt 
sedan tidigare där Sune W, Anders. J, Leif D och Claes H ingår.  
 

7. Övriga frågor: 
Hasse:  
– informationen vid klostret är bristfällig.  Samrådsmöte med bl.a Lst (U. Jörnmark) 
angående informationscentral är planerat men flera öppna frågor. Båda stift och Säffle 
kommun (Björn Widell) kan vara intresserade av att delta i sponsring.  
– framkomligheten på Stenstaka: Björn Widell på Säffle kommun har detta på 
kommunens agenda.  
  
Henrik informerar om Bärön:  
För två veckor sedan färdigställdes den första vandringsleden med skyltar. Arbetsdag 
även kommande vår planeras för att bryta nya vandringsleder och sätta upp nya skyltar. 
 
Sune informerar om Life-projektet: 
Gunnarsholmen, Sunnervass och Ärnön ska avverkas för att återskapa det gamla 
naturlandskapet med t.ex. bete. Fågelskär ska röjas i Lurö och Millesviks skärgård. 
 
Vandrarhemsköket måste byggas om för att tillgodose restaurangens behov av mer plats 
och för att vandrarhemsgäster inte ska störas av restaurangen. Säffle kommun som är 
ägare står för kostnaden. 
 
Hemsidan: medlemmarna påminns om hemsidan där de kan finna information, 
kalendarium och kuriosa m.m. 
 
Resterande arbetshelg ägnas åt att dra upp Ferryari samt höbärgning vid Tegelbruket.  
Därefter behöver lunch intas och färden mot land påbörjas runt 14.30. 
 

8. Mötet avslutas. 


