
Medlemsmöte Lurö 2014-09-28 
 
Mötet öppnas av ordförande Henrik. 
 
Förslag på Jennifer H som sekreterare bifalles av församlingen. 

 

1. Lurö-broschyren har tagit slut så inför nästa säsong ska befintlig modell revideras. 

Förbättringsförslag? Susanne, Anke, Hans samt Henrik tar ansvar för att förbättra. Marianne 

har CD med Tores bilder. 

2. Bidrag bör sökas för besprutning av skadeinsekter på Vithall, tycker Lsty. Lsty anser inte att 

de har ansvar för huset och vill gärna att vi utför detta. Bidragen ska sökas nu under hösten 

och utföras nästa år genom förslagsvis Anticimex. Föreningen bifaller mot att Lsty står för alla 

kostnaderna. Henrik skriver ansökan. Kan föreningen överta arrendet av huset är en fråga 

som tas upp?  

3. Henrik köper in hänglås med sifferkombination till Lilla Brattens fyr och Bäröns för att 

förenkla inträdet. 

4. Vad behöver förbättras inför vårens arbetshelg? Skyltförbättring bland annat vid Bösshamn 

behövs; bänk behöver lagas. Rödaktiga färgmarkeringar behöver målas i mer gul nyans för 

att förenkla för färgblinda män och andra. Dörrar behöver oljas pga. gnisselproblem. 

Rensning med såg behövs för att förtydliga var stigar går mot Korsön.  

5. Datum för höstens arbetshelg 2015, 25-27 september. Vårens arbetshelg och årsmöte blir 

24-26 april. 

6. Övriga frågor: förändringar vad gäller Marianne och Sune på Lurö. Hjälp behövs till Henrik 

t.ex. genom att några kommer någon dag tidigare till arbetshelgen för att rodda. Calle, Hasse 

Thommy och Reidun anmäler sig. Frågan lyfts om föreningen ska ta ett större ansvar inför 

framtiden; detta behövs diskuteras på och inför vårens möte. Ev  övertar Ann-Marie delar av 

verksamheten tillsammans med andra på Stenstaka. Även frågan om båt lyfts: finns t.ex. 

alternativ till Blåbäret?  

7. Klosterruinen: Hasse berättar om senaste mötet i början av september. En vision är 

information i form av t.ex. en liten utställning under tak över vad som gjorts  amt att det röjs 

runt ruinen. I sammanhanget diskuteras även framkomligheten på Lurö.  

8. Martin tar upp en fundering om att starta en förening för arbete med vänermiljön. Hjälp 

behövs i så fall för att kunna starta en sådan för att kunna söka pengar för utförande av olika 

typer av jobb. 

9. Mötet avslutas. 


