
Medlemsmöte, Lurö den 18 oktober 2015 

Mötet öppnas av ordförande Henrik Ahlgren 

Förslag på Ellinor Rask som sekreterare bifalles av medlemmarna 

1) Datum för arbetshelger 2016 är 22-23 april och 14-16 oktober.  

2) Ordförenade informerar om att arbetet på Gunnarsholmen ger föreningen 5000 kr och 

arbetet på Tegelbruksängen ger ytterligare 5000 kr från Länsstyrelsen. Totalt i år alltså 10000 

kr 

3) Gunnar och Ann-Marie på Stenstaka ger fortsatt plats i drängstugan/annat boende nästa år 

för de föreningsmedlemmar som kommer och arbetar. Ann-Marie säger att det har gått 

väldigt bra med värdarna på Stenstaka som hjälpt till med vandrarhemmet i år och att de 

kommer att fortsätta med detta. Intresset är stort och det är försten till kvarn som gäller. 

4) Ordförande informerar om att det inte sökts pengar till ny rastplats vid ekarna, vilket var 

planerat. Ann-Marie föreslår att de bord som står vid informationscentralen vid Stenstaka 

ska flyttas till ekarna eftersom de inte används så mycket. Förslaget bifalles av 

medlemmarna. 

5) Ordförenade informerar om att han varit 22 dagar på Bärön under året. Föreningen fick inga 

pengar av Länsstyrelsen i år för Bärön men de besökte ön tidigare i veckan så 

förhoppningsvis får föreningen pengar inför näst år. Föreningen hade sökte 300 000 kr av 

olika aktörer och fick 75 000. Trots att det inte kom in så mycket pengar har föreningen gjort 

mycket ideellt arbete och de tre stora projekten som var planerade har genomförts. 

6) Ett par träd har fallit över pumphuset och 60 st Lurö-pannor har gått sönder. Föreningen 

frågade Örnvalds om de hade några att donera men det hade de inte. Familjen Janson hade 

dock och donerade 60 st för restaurering av taket. Arbetet utfördes under sensommaren.  

7) Inga-Lena Djärv/ Gunnar Löfdahl hade i uppgift och har fixat så att föreningen har ett swish 

nummer. Det kostar 1,50 kr per swish.  

8) Ordförande berättar om tillgänglighetsanpassningen som bör ske vid Stenstaka. Säffles 

handikappkonsulent har varit ute och inventerat och en rapport har skickats vidare till 

kommunen. 

9) Sune Westerberg berättar att Säffle kommun bedömdes för dyrt att ha betande kor på 

Stenstaka under året men att det till nästa år finns ett större intresse och antagligen kommer 

det kor då. 

10) Uppdatering kring båtinköp: just nu finns det inga pengar så kassören uppmanar föreningen 

att avvakta. Henrik informerar om att Blåbäret har använts mycket och för tillfälligt får 

föreningen ha båten vid bryggan i Millesvik. Föreningen är överens om att om det ska köpas 

en båt till måste det finnas en grupp som tar i och upp båten. Arbetsgruppen för båtinköp/ 

motorinköp arbetar vidare. 

11) Luröbladet trycktes upp för försäljning. Föreningen tryckte upp 50 st men har sålt 20-30st. 

Henrik föreslår att föreningen tycker upp några extra för försäljning nästa år men kanske inte 

50 st och att de ska kosta á 20kr. De som ska skriva i nästa Luröblad ska lämna detta till 

Henrik i januari. 

12) Förslag på att under arbetshelgen på Bärön i vår bjuda in nyanlända läggs fram. Arbetsgrupp 

för detta integrationsprojekt blir Henrik Ahlgren, Ellinor Rask och Gunilla Åkerberg. 

Föreningen bifaller förslaget och att 1000 kr avsätts för att tanken ska bli verklighet om 

föreningen inte får medel av t.ex. Säffle kommun. 

Mötet avslutas. 


