
Kallelse till årsstämma i 
Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening 

 
Välkommen till årsmöte och ännu en trevlig arbetshelg i gemytlig samvaro på Lurö! 
 
När? 22-23 april 2006 (själva årsmötesförhandlingarna äger rum den 22 april kl 17.00 

på Stenstaka med efterföljande middag som föreningen står för) 
 
Hur? Båt avgår från Ekenäs (med Sune) resp Spiken (med Hasse) lördag 22 april kl 

9.00, återresa söndag eftermiddag. Vi som vill träffas redan fredag kväll för 
knytfest på Lurö, ring för mer info om detta! 

 
OBS! För planering av sysslor, båttransporter, gemensam middag och logi måste Du 

anmäla Dig till Sune/Marianne tfn 0533-290 12 eller mail info@luringen.se 
senast den 15 april! Tag med egna lakan om Du övernattar och egen mat utom 
till lördag middag, samt ett glatt humör! 

 
Dagordning för årsstämman 

 
§  1 Val av ordförande för stämman samt godkännande av dagordningen 
§  2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare 
§  3  Val av 2 justeringsmän 
§  4 Fråga om stämman blivit behörigt utlyst 
§  5 Anmälan av föregående årsmötes protokoll  
§  6  Föredragning av styrelsens verksamhetsrapport och årsredovisning 
§  7 Uppläsning av revisionsberättelse 
§  8 Fastställande av balansräkning  
§  9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
§ 10 Beslut med anledning av uppkommen vinst/förlust 
§ 11 Fastställande av ersättningar för styrelseledamöter, revisorer och övriga 

funktionärer 
§ 12 Val: 

 Ordförande för ett år 
 En ordinarie styrelseledamot för fem år 
 En suppleant till styrelsen för fem år 
 Eventuella fyllnadsval 
 En revisor och en suppleant för ett år 
 Valberedning för ett år (3 ledamöter) 

§ 13 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
§ 14 Övriga frågor 
§ 15 Fastställande av tid för nästa årsstämma 
§ 16 Årsstämman avslutas 
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ULL-HELG PÅ LURÖ 
 
Vid PC:n Cecilia Pärn 
Vid kameran: Karin Granström 
 
 I höstas erbjöd sig Marianne Andersson från 
Kil (nedan kallad Tovnings-Marianne) att 
klippa fåren på Lurö. Lurö-Marianne sa ja tack 
och vips dök den ena idén efter den andra upp. 
Fårklippningsdagen blev inte bara en enda dag 
utan en hel helg fylld av aktiviteter!  

 
Ett helt gäng förväntansfulla kom ut till Lurö. Fåren blev klippta av Tovnings-Marianne och 
Marie och vi andra satte genast igång att karda underbar vit och svart ull. Några satte stora grytor 
på spisen och färgade en del av ullen i de mest underbara nyanser och sedan tovade vi för glatta 
livet med såpa och hett vatten. Det var en bra helg vi valt med det mest strålande sensommar-
väder, vilket gjorde att vi både kunde stå ute och jobba och intaga  smarriga måltider vid 
drängstugans vägg. 
  

               
 
Att det bara kan bli så mycket fint så pass snabbt av 
fårens rejält smutsiga sommarpäls; grytlappar, 
sittdynor, halsdukar, ryggsäck, tyg till väst mm mm. 
Tovning har länge haft en lite tråkig "präktighets-
stämpel", men har under senare tid förnyats rejält 
mycket tack vare tovningsgurun Gunilla Pateau, som 
sprider sitt kunnande och fräscha idéer över hela 
Sverige. Och Tovnings-Marianne i sin tur till oss ute i 
förskingringen. Även i den mest eleganta boutique 
finner man idag t ex smycken gjorda av ull - således 
användbart både till vardags och fest. 
 
Tack Tovnings-Marianne för att du så generöst delar 
med dig av ditt kunnande, och Lurö-Marianne för din 
gästfrihet!!                                            

  
 
 
Och till sist: samtliga var helt eniga om 
att vi bara måste fortsätta att arbeta med 
ull!.                                
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NATUR OCH 
MILJÖNOTIS. 
Författad av Hasse K 
 
Vänerns fågelskär inventerades i juni för trettonde året i rad. Under inventeringen inräknades 
mer än 34.000 revirhävdande måsfåglar (tärna, mås och trut). Detta är det största antalet sedan 
inventeringen startade 1994. Fiskmåsen ökade mest i antal. Vänern är ett viktigt 
häckningsområde för fisktärna, då den är en speciellt hänsynskrävande fågelart enligt EU: s 
fågeldirektiv. Det är därför viktigt att följa förekomsten i Vänern. 
 
1934 upptäcktes roskarlen häckande i Vänern i Kristinehamns skärgård. Efter drygt 70 år som 
häckfågel har den nu försvunnit från Vänern. Vi vet inte orsaken, men någon typ av 
miljöförändring kan ligga bakom. 
 
År 2001 påträffades ca 800 döda eller döende sjöfåglar i Vänern. Någon egentlig fågeldöd 
förekom inte 2005. 
 
År 2005 häckade sju havsörnar i Vänern och födde upp 10 ungar. 
 
Lite bekymrad över örnens framtid i Vänern blir man nu när fågelinfluensan är på väg. Vad 
händer när isarna smälter och änder, svanar och gäss återvänder? Havsörnen är ju asätare och 
slås ut direkt om den äter smittade fåglar. Sista häckningen i Vänern hade vi 1918 vid Storeberg. 
Det vore ju katastrofalt om de sju paren och de andra som är på gång skulle smittas. 
 
Havsörnen tog skarvungar (2001 och 2002) i en Vänerskärgård, men har i fortsättningen inte 
livnärt sig på skarv. Storskarven (eg. mellanskarv) fortsatte att öka. 2.900 par häckade på 19 
lokaler spridda runt sjön. En ökning med 28%. 
 
Vill du läsa mer om Vänern och Vänerns vattenvårdsförbund kan du gå in på www.vanern.se 
Vänerns vattenvårdsförbund har under tre år tagit fram en vattenvårdsplan för Vänern. 
Vattenvårdsplanen är tänkt som en kunskapsöversikt med tillståndsbeskrivningar av hur Vänern 
mår samt innehåller mål och åtgärdsförslag.  
    

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2005 

Årsstämma med arbetshelg hölls den 23 och 24 april. På lördagen spred små grupper ut sig på 
Lurö och i skärgården. Dass och stigmarkeringar målades och stängsel rättades till. En gammal 
vänersnipa togs omhand och ställdes upp för allmän beskådan på Stenstaka. Årsmötet hölls 
klockan 19 och avslutades i sedvanlig ordning med rökt lax. På söndagen jobbade en grupp med 
motorn i pumphuset medan de övriga röjde kring krogen och husgrunden på Norra Hökön.  
 
Höstens arbetshelg den 1-2 oktober blåste och regnade bort till stor del. En liten tapper skara 
uthärdade och tog rätt på slaget gräs på Tegelbruket. Dessutom monterades en rund ljugarbänk 
runt sälgen och vindfällen röjdes i hagen. Bertil tog sig an att leda en kvinnobrigad som 
påbörjade färdigställandet av spången i marsundet –senare färdigställd av Anette och Ubbe- och 
stängslet fixades inför nästa säsong denna regntunga lördag. På söndagen samlades ett 
motorgäng i pumphuset tillsammans med Valter och Bosse och gick igenom resterande åtgärder 
för att få motorn startklar under säsongen 2006. 
 
Spiken 2006-03-18    Hasse K 

 
Bra att veta om Luröföreningen:: 

 
Ordförande: Hans Kongbäck, Tfn 0510-10577, email yk.form@telia.com  
Sekreterare: Marianne Westerberg, Ttfn 0533-290 12, email info@luringen.se  
Kassör: Gunnar Löfdahl Tfn 054-87 35 93, email gunnar.l@telia.com 
Revisor och –suppleant är Ulla Cederqvist, Lidköping   resp Kicki Rask, Lidköping 
Valberedningen består av : Kicki Rask, Lidköping,  Marianne Westerberg, Lurö och George Kunze, 
Karlstad 
 

OBSOBSOBS: NY MEDLEMSAVGIFT 2006: 100 kr, 10 kr för ytterligare 
familjemedlem!! Betala till PG 61 58 44-8 
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Året på Ön 

Marianne och Sune rapporterar 
 
När detta skrivs har vi just varit ute och letat 
efter våren… Allt verkar stämma; dagarna blir 
längre, det har töat runt snödropparna under 
brudspirean, årets första lamm föddes igår och 
vi har ätit våfflor i växthuset…Men allt detta 
vita,  hur länge till???  

Bildbevis: 20 mars; + 35◦ i växthuset, precis som i 
Thailand… 

Nå, det har varit en fantastiskt fin vinter, vår femtonde på Lurö, och aldrig har vi sett så mycket snö! Tyvärr 
kom den innan isarna lagt sig ordentligt så det är lurigt med landåkningen…  Man får skicka Sune på 
expeditioner och rätt som det är kommer han hem med både post och färskvaror, reservdelar till trasiga 
snöskotrar och annat smått och gott. 
 
Under våra turer över ön passerar vi ofta Bruket, och då inser vi hur tomt det blir framöver utan farbröderna 
Lurén. Lennart dog ju förra sommaren och det känns lika tomt varje gång vi landar i Åkershus utan att han 
står där och tar emot, det hörde liksom till.. Och nu har också Ragnar lämnat oss i ett stort tomrum, det 
känns väldigt konstigt. 
 
Vad har hänt sedan sist, d v s förra sommaren? Ja först hade vi ett väldigt sjå att fösa alla highlandkor av 
ön, det bar sig inte bättre än att en av dem fick installera sig i vår frysbox! Där fick hon sällskap av ett antal 
lamm och sedan åkte vi själva till varmare breddgrader för att ladda batterierna inför vintern. Med vådliga 
mopedfärder i Thailands arkipelager får man kraft att uthärda det mesta i vinterväg! 
 
 Sedan blev det jul med alla ”barnen” och under vintern har vi pysslat med lite brygganläggning i viken, 
veranda på sjöboden, skyltsnickring och allehanda reparationsfix. Gjöa övervintrar i Ekenäs, det är säkrare 
där men svårt att komma åt att göra det som borde göras på henne under vintern. 
 
Nu går vi så smått igång med vårförberedelserna; de 
första vandrarhemsgästerna kommer till påsk om 
isen har gått och det är ett antal fönster, golv, 
sängkläder och skrymslen att feja… I år är det 
dessutom jubileum på flera plan: 20 år för 
Luröföreningen, 15 år för oss på Lurö, 10 år för 
Luringen. Då får man väl ligga i lite extra…  
 
Väl mött till arbetshelg och till  en ny säsong att 
njuta av Lurö – Själens Lustgård mitt i Vänern! 

Marianne & Sune 
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Var är våren? 
 
 

Bärön – Norra porten till Millesviks 
Skärgård 
Under våren och hösten 2005 har Bärön besökts vid 
två tillfällen.  Den 20 april gick färden till Bärön i ett 
alldeles underbart vårväder Sune och Marianne 
hämtade upp deltagarna vid Hjällesgates brygga.  

Bild & text: Inga-Lena & Leif Djärv, Säffle 
Lurö Natur- och Kulturförening representerades, förutom Sune och Marianne av, Inga-Lena och Leif Djärv, från 
församlingarna deltog,  Jan Gustavsson, Kyrkogårds- och fatighetschef och Lars Andersson, ordförande i kyrkorådet i 
Millesviks församling. Vidare deltog Lasse Westerberg, stadsarkitekt. Vid detta tillfälle gjordes en liten vandring på ön 
och en visuell besiktning av Bärötorpet utifrån, då det vid detta tillfälle fortfarande var utarrenderat.Vid nästa besök, som 
gjordes den 8 december, deltog bl.a Lars Furuholm från Länsstyrelsen i Värmlands Län. En vandring gjordes över ön till 
Bärötorpet. Stugan kunde denna gång inspekteras inifrån. 
 
Bärön i Millesviks Skärgård ägs av Millesviks- och Ölseruds Församlingar. 
Ön mäter ca 1,7 kilometer från väster till öster och har en bredd av ca 1 kilometer och är belägen som norra utposten i 
Millesviks skärgård. 
Vegetationen domineras av hällmarkstallskog och mossrik tallskog, mitt på ön finns en liten myr.  
En speciell värdefull växtbiotop av Hassel finns på öns nv sida, och mycket rikligt av vårblommor, vitsippor, blåsippor, 
gullvivor osv. Två vackra badvikar finns på ön som till mesta delen är igenväxta av vass.  
Markerad naturstig finns på ön men är svår att hitta. Bitvis finns markeringar på träd kvar. Ingen brygga finns idag. 
Rester av en stenpir och en vågbrytare finns på öns södra sida. 
 
Bärötorpet, är en timrad stuga som består av ett rum och kök med en enorm murstock. I köket finns vedspis och ugn i 
mustocken. I kammaren finns en kakelugn. Ett timrat uthus finns också samt ett mycket nedgånget torrdass. 
I Länsstyrelsens samman-
ställning över riksobjekt 
återfinns Lurö skärgård 
tillsammans med 
Millesviks skärgård, vilka 
tillsammans med Djurö-
arkipelagen utgör 
Vänerns centrala 
skärgårdsområde.  
Ett förslag på en åtgärds-
plan har sammanställts 
där vi även bifogat den  

 

  
 

visionsbeskrivning som är framtagen för hela skärgården samt projektbeskrivningen för Kalvön. Detta för att visa på  
den genomtänkta vision som finns.  En brygga och sjösättningsramp är ett måste för att nå Bärön från fastlandet och för 
att man förhoppningsvis får någon intressent som vill ta hand om överfarten. Efterforskningar har gjorts och förslag finns 
även för detta.  
 
Grunden är nu lagd från Lurö Natur- och Kulturförening, ägarna, i de beslutande leden har delgivits all den information 
som fordras för att kunna gå vidare, och hittills har inte något negativt framkommit.  Vi har från Lurö Natur- och 
Kulturförening, pekat på vikten av ett mycket långsiktigt engagemang från ägarna för att föreningen överhuvudtaget ska 
kunna engagera sig i projektet och nu återstår att se hur förslaget mottas. 
Föreningens vision för Bärön är: 
Bäröns läge är den naturliga angöringen till Millesviks skärgård för ankommande från norr. Tillsammans med Lurö utgör 
öarna portarna till skärgården. Bärön kan bli starten på ett fantastiskt skärgårdsäventyr! 
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Lurö Natur- och Kulturförening 
Lurö – Mitt i Vänern 
www.luro-vanern.se 
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Luröbladet 
Nr 1 / 2006 

Redaktionskommitté: Hans Kongbäck, Alf Olsson, 
Cecilia Pärn, Marianne Westerberg 

 
Bidrag till Luröbladet mailas till info@luringen.se 

 
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET: 
 
Igår den 11 mars bet marsnaren i kinderna. Tio grader kallt och en isande nordanvind. Mellan klockan åtta och ett 
jobbade vi ett gäng med bryggan i "bonnahamna"  i Spiken. Det gällde att vara igång hela tiden annars började fingrar 
och tår att domna. 
 
Vi väntar och väntar på att sydvästen skall komma och befria oss från vinterns grepp. Man har ju blivit bortskämd med 
barbackavintrar och tidiga transträck. Kållandsöborna säger att så här mycket snö har vi inte haft på nitton år. Vintern till 
trots njuter man av allt ljusare mornar och kvällar. Vårdagjämning och sommartid närmar sig och det känns som om man 
har fått massor av tid att ta itu med sådant som legat efter.  
 
Jag pratade med Sune i veckan. Han satt därute ensam och isolerad på ön. Marianne hade varit på kurs och var på 
hemväg. Men ett par lugnvädersdagar med sträng kyla gjorde att sjön lade sig vid Stångudden där de brukar lägga båten 
på vintern, då det oftast är öppet vatten på den sidan av Lurö. Marianne fick fortsätta landvägen mot söder och fick då ett 
extra tillfälle att besöka syster Ulla i Lidköping. (Numera hemma igen efter 2 veckor iland, red:s anm.) 
 
Häromdagen var jag bort till Läckö för att kolla isläget och spanade utåt sjön. Då såg jag en välkänd siluett och hörde ett 
svagt brummande och att det sjöng i isen. Det var Ale som var på väg till Lidköping för assistans. I år har hon fått lite 
mer att göra. Jag var med på en tur i Vänersborgsviken för ganska precis ett år sedan. Då gick hon genom våris och vallar 
utan problem och behövde inte assistera några båtar. Men nu med tjugo minusgrader natt efter natt får hon kanske något 
att bita i. 
 
I år firar föreningen tjugo år. Vår förening bildades i Eskilsäter bygdegård 1986. En interrimsstyrelse bildades och många 
idéer såg dagens ljus. En del av dem har förverkligats. Tidigt insåg vi att det skulle vara till stor fördel för föreningens 
arbete om en familj knuten till föreningen kunde bo på Lurö delar av eller hela året. 
 
Sommaren 1991 flyttade familjen Sune Marianne, Anton och Noak till Stenstaka och blev motorn i den verksamhet som 
utvecklades på Stenstaka. Idag inbjuds luröbesökarna till, som Marianne brukar säga, "Själens Lustgård" med möjlighet 
till övernattning och vandring på röjda stigar. 
 
Om en dryg månad har vi årsmöte med arbetshelg. I somras överraskade Valter Andersson och Bo Olofsson på 
Stångudden med att ha fixerat tändkulemotorn i pumphuset i rätt läge. Kan vi nu lägga ner arbete på pumpverket och få 
motorn startklar vore det väl fantastiskt att fira "tjugoåringen" med att starta motor och pumpverk. Välkomna ut och möt 
våren! 
 
   -1-                                                     Hasse Kongbäck 
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FÖRENINGSBREV 
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