
Minnesanteckningar: Lurömöte,4 april, Säffle 

Närvarande: Henrik Ahlgren, Sune Westerberg, Hans Kongbäck, Martin 
Sandmark, Emma Kristensson, Inge Larsson, Björn Widell, Annie Johansson, 
Gunnar Lagerkvist, Ulrika Jörnmark, Ann-Marie Falkensjö  

 

Tillgänglighet Stenstaka, Kyrkoruinen och övriga Lurö 
Emma: Viktigt att informera vad som finns så att personer med 
funktionsnedsättningar själva kan bestämma om de kan ta sig fram. Denna 
information bör finnas på en hemsida:  
Hela kedjan är viktig att den fungerar från fastland, i båt och på Lurö. 
Bra förbättringar som är enkla att göra: Märka upp trappor, sätta upp 
ledstänger och utjämna nivåskillnader. 

Markägare är positiva till handigkappsanpassning på Stenstaka och runt 
Kyrkruinen. 
 
Länsstyrelsen behöver godkänna förslaget om tillgänglighet på Kyrkruinen 
eftersom det är en formlämning. 

Länsstyrelsen (reservatsskötaren) är också positiva till att tillgänglighet på Lurö.  
Efter diskussion kommer gruppen fran till att markberedning är det viktigaste 
åtgärden på Lurö. 

  
Projekt och finasiering är något man måste tillta vidare på. 

Ett projekt för Stenstaka och ett projekt för Kyrkruinen är att föredra. 

Att göra: 
Inge Larsson tittar vidare på LONA-projektansökan och får in en 
kostnadsberäkning för Stenstaka. 

Föreningen ger förslag på datum i juni för träff på kyrkruinen. Medverkande: 
Ulrika och Annie från LST, Emma (handikappskonsulent) och representanter 
från föreningen. Då kommer förslag diskuteras och vidare diskussion om 
projektansökan göras. 

 



¤ Information på Kyrkruinen 

En ny skylt är uppsatt och väntar på att få tillstånd att få flyttas. Men visionen 
är att få få upp något form av kulturrum i anslutning till kyrkruinen. 

Ett helhetprojekt där både tillgänglighet med spång, sittplatser och 
informationcentral inkluderas. 

¤ Föreningens säte på Lurö/Stenstaka 

Luröföreningen ser ett behov att säkra framtiden med att föreningen har 
tillgång till boende två helger per år för att kunna utföra arbete på Lurö och 
dess skärgård. 

 
Att göra: 
Arrendatorn på Stenstaka (Ann-Marie Falkensjö) och Björn Widell tittar på om 
det går att skriva in att förenignen får tillgång till Stenstaka under två helger per 
år.  Det är även bra att föreningen får tillgång till ett förråd därde kan ha sina 
verktyg.  

 

¤ Värmlandsleder 

På tidigare möten har diskussioner om delar av Lurös stigar ska ingå i detta 
projekt.  
Inge Larsson, representant från föreningen och Ylva Gustafsson 
(Värmlandsleder) bör träffas.  

Reservatsskyltarna ska inom ett år uppdateras och då kommer en 
sammanfattning på engelska o tyska göras. Detta är ett av kriterierna att 
informationen finns på dessa tre språk för att ingå i Värmlandsleder. 

 

Att göra: 
Föreningen samlar till möte. 

 

 



¤ Nytt beslut om förbud mot skogsbruk på kyrkans fastigheter. Vilka 
undantag behövs för skötsel av ängsmark, vandringsleder mm? 
 

Länsstyrelsen kommer betala ut intrångersättning till krykan för dess mark i  
Millelsviks- och Lurö skärgård. 

Då blir det ett förbud mot skogsbruk,  
Undantag som bör skrivas in är bl.a.: 
 
Stigar på Bärön och Norra Hökön. 
Kulturvård i framtiden sv 
Öppnande och återskapande av fornminnen och kulturlandskap ska skrivas in 
så att det i framtiden finns möjlighet att återskapa och visa upp. 
Hasselskogen på Bärön ska främjas. 
Träd i nära anslutning av Bärötorpet och ekonomibyggnader ska kunna röjning 
om de står för nära och kan skada husen. 

¤ Övriga frågor: 

Bidragsansökningar: 

Det finns möjlighet att söka bidrag från Väners regleringsfond (i Borås).  
Föreningen ska söka föreningsbidrag från Säffle kommun, för båtplats i Ekenäs 
och samt för förenings arbete på Lurö.  

Bidragsansökningen om Bärötorpet är det Sara Bodin och Charlotta på LST som 
handlägger. 

 

Sjömärken : 

Det finns ingen beslut om att bevara kummel i skärgården. Sjöfartverket kan 
svara på vilka som kommer vara kvar och vilka som ska avecklas. De bör även 
kunna svara på vad ska man skötas och om skog ska tas ner för att se 
sjömärkerna.   

Båthamn på Stenska: Vid tidigare möten har en bättre båthamn på Stenstaka 
diskuteras. Inga närmare diskusioner har gjorts sedan dess men vi håller tanken 
levande. 



¤ Reservatsskötselns behov av förråd, bryggplats, övernattningsplats m.m. på 
Stenstaka 

Länsstyrelsen har ett behov av att ha verktyg och även maskiner i förråd 
Byggnader för maskiner borde vara under tak. Carport eller liknade: 

Steg 1. Leta reda på kontrkat (Gunnar) och ta kontkat med kommunen.  
Diskutera med Sune och Ann-Marie hur vi vill ha det.  

 

¤ Behovet av bete/slåtter på Stenstaka 

Vithall, fortsättnig med betesdjur. Nytt bete på Gunnarsholmen, Ärnön, och 
Sunnervass. 
 
Ann-Marie har inte tid att ta hand om djur och stängsel men har möjlighet att 
räkna djur.  

Djur finns att tillgå och tid till tillsyn finns. Säffle kommun och Sune tittar vidare 
på kostnader för bete av djur på Lurö. Eventuellt kan LST hjälpa till finansiellt i 
år.  

Idagsläget betalar Säffle kommun Sune för slåttern på Stenstaka. 
 
Kommunen har vassaggregat man kan låna. 
 

 

 


