
Styrelsemöte Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening Läckö 22 mars 2014-03-22 

Närvarande: Henrik Ahlgren, Inga-Lena Djärv, Martin Sandmark, Sune Westerberg, Claes Hassel, 

Ellinor Rask, Gunnar Lövdahl, Carl Ax, Pontus Örtendahl, Marianne Westerberg (adjungerad) (Kicki 

Rask via Skype) 

§ 1 Till att föra protokoll för mötet utsågs Marianne Westerberg, och att justera 

protokollet Carl Ax och Gunnar Lövdahl. 

§2 Styrelsen beslutar att Henrik Ahlgren tillsammans med Gunnar Lövdahl och var för sig 

skall vara föreningens firmatecknare. 

§ 3 Henrik och Sune rapporterade om att föreningen nu övertagit ägandet för Lilla 

Brattens Fyr samt ansvaret för att den hålls lysande. Claes H (gruppansvarig), Leif Djärv, Anders 

Jonsson och Sune Westerberg ansvarar för att planera vilka arbetsinsatser som behövs för drift och 

underhåll av fyren. Henrik har sökt bidrag från Länsstyrelsens Kulturvårdsenhet för material till 

underhållet. I diskussionen lyftes också den principiella frågan om vem som skall rädda Vänerns 

sjömärken för framtiden. Det är Styrelsens uppfattning att man bör arbeta för att det bildas en 

organisation för detta som kan ha ett helhetsperspektiv på frågan, och att all privatisering bör 

motverkas. 

§4 Henrik rapporterade från ett möte med Sv kyrkan i Säffle som han, Inga-Lena och Sune 

medverkat på ang Bärön. Kyrkan vill stycka av en tomt runt torpet som skall ingå i föreningens 

framtida arrende för att kunna få intrångsersättning av Naturvårdsverket för resten av Bärön.  Henrik 

har ansökt om 6 000 kr i främjandebidrag från kyrkan för att finansiera skyltar, informationsmaterial 

och andaktplats och Inga-Lena har ansökt pengar men fått avslag för bidrag för renovering av torpet. 

Det finns ett bra besiktningsdokument för byggnaden som ligger till grund för ansökan. Innan 

renoveringsarbetet påbörjas måste kyrkan godkänna planen för detta. Inga-Lena ansöker om detta 

godkännande. Föreningen bör utveckla sin vision för Bärön för att ha ett förhållningssätt inför 

framtida nyttjande av torpet och ön, Henrik och Inga-Lena tar ansvar för att komma med förslag om 

tydligare formulering av detta i vår visionsplan. Bevarande och tillgängliggörande av kulturmiljön är 

nyckelord i detta. 

§ 5 Ellinor har utformat ett informationsmaterial för att inbjuda sponsorer att medverka i 

föreningens arbete. Hittills har 500 kr kommit in vilket används för att köpa in material till 

vandringslederna på Bärön, ytterligare medel för detta skall sökas hos länsstyrelsen av Sune W. 

§6 Styrelsen beslutade att föreningen skall ansluta sig som medlemmar till Sv  

Fyrsällskapet, Gunnar L fick uppdraget att ordna detta. 

§ 7 Henrik rapporterade från möte med Värmlands museum m fl ang förbättrad 

information på Lurö Klosterruin. Olika typer av informationslösningar diskuterades, alltifrån 

utgrävningsfynd i glasmonter, modellbygge, fullskaligt skelett byggt i Lurö-ek till digitala lösningar 

kopplade till mobilapp. I sammanhanget framkom också att det inte finns någon organisering av 

skötseln på de kulturminnesmärkta platserna på Lurö (fornvård) men att pengar finns att söka för 

detta hos LST. Det är styrelsens mening att det är bra om detta görs och är även positiv till att andra 

organisationer/företag gör det. 



Hans Kongbäck som har styrelsens uppdrag att arbeta med informationsfrågan och går vidare med 

detta gentemot Säffle kommun och förhoppningsvis kommer ett nytt möte till stånd under 

sommaren på Lurö och gärna samband med om det blir utgrävningar. 

§ 8 Planering av årets arbetshelger: På vårhelgen bör N Hökön besökas på nytt då bävern 

har fällt ytterligare träd över stigen. Linfärjan skall sjösättas, Lilla Brattens fyr besiktigas, oljning av 

spänger och rastbord, vårrengöring av toaletter på Lurö, underhåll av Torsösnipan, 

vårrustning/sjösättning av Blåbäret och röjning på Stenstakaudden inkl översyn av vindvisarna. Sune 

kollar med Örnvalds om skötseln av rastbord ”fram på Lurö”. 

På hösthelgen skall linfärjan tas upp, på tegelbruksängarna ska gräs tas bort och f ö planeras detta på 

vårens arbetshelg. För Bärön är en särskild arbetsdag planerad de 11 maj. 

§ 9  Föreningens båt Blåbäret diskuterades; hur den ska användas och var den skall vara 

stationerad. F n hyrs en bryggplats i Ekenäs till en kostnad på över 3 000 kr/år, en kostnad som var 

avsedd att täckas med bidrag från Säffle kommun, detta har dock inte utgått än. Styrelsen beslutade 

att båtplatsen sägs upp om den inte kan finansieras med bidrag, samt att en ny utombordare 

inskaffas som är mer driftsäker än den befintliga. Marianne undersöker bidragsfrågan och Sune tar 

hand om motorinköpet.  

§ 10 Henrik presenterade förslag till en enkät för besökare på Bärön och Norra Hökön ang 

synpunkter och förslag gällande föreningens arbete. Styrelsen ansåg att det var ett bra förslag och att 

liknande bör finnas även för Lurö och Vithall. Henrik arbetar vidare på detta.  

§11 Styrelsen beslutade uppdra åt Henrik att trycka upp visitkort för föreningen som kan 

ersätta nuvarande informationsfolder för de som önskar bli medlemmar. 

§12 Styrelseledamöternas åtaganden enligt tidigare mötesbeslut avrapporterades, 

uppdrag som ej utförts skall genomföras snarast. 

§13 Styrelsen beslöt att Sune skall köpa in en ny motorsåg och ett antal stålräfsor inför 

arbetshelgen. 

§14 Luröföreningens visioner enligt tidigare diskussioner/beslut tas upp som en 

diskussionspunkt på vårens årsstämma för att ge styrelsen ett underlag för det fortsatta 

visionsarbetet. Alla styrelseledamöter hjälps åt att vaska fram tidigare dokumentation om dessa 

frågor. För att kunna påverka utvecklingen av Vänerområdet framöver är det nödvändigt att 

definiera hur vi ser på ”utveckling”, ’”hållbarhet” och andra värdeladdade uttryck. 

§15 Mötet avslutades. 

Vid protokollet: 

 

Marianne Westerberg Edgren 

Justeras: 

 

Gunnar Lövdahl   Carl Ax 


