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Vaddå    ????    Arbetshelg med årsmöte förstås 

Närdå ? 16-17 april 2011 
Vardå ? På Lurö – och eventuellt Bärön beroende på väder & vind. 
Hurdå ? Vi som vill samlas på Ekenäs redan på fredagen den 15 april kl 17.00 
 för utfärd till Lurö med Sune & Marianne. Knytfest på kvällen. 
 
Årsmöte hålls söndagen den 17 april på Stenstaka Lurö kl 10.00. Därefter avslutar vi 
påbörjade projekt och hemresa planeras ske vid 15-tiden. Anmälan till Sune och Marianne 
tel 070-521 67 33 eller email info@luringen.se senast 10 april!!!!! 
 
Skulle vädret omöjliggöra arbetshelgen kommer alternativtplats för årsmötet att meddelas  
De som anmält sig till arbetshelgen 
   Styrelsen 
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Ordförande har ordet.Ordförande har ordet.Ordförande har ordet.Ordförande har ordet.    
 Efter att ha spelat rinkbandy i tjugo år saknar jag skridskoåkningen och efter att ha träffat på allt 
fler som åker långfärdsskridsko funderade jag för några år sedan på att investera i ett par 
skridskor Vintrarna blev dock mildare och snö och is blev det allt mindre av. Investeringen fick 
vänta. Men så slog ju vintern till föregående år. En tillfällighet trodde vi men redan i november 
kom den vinter vi är inne i nu och som slutar....?? Mars är ju vintermånad, men det är ju ändå så 
att efter kylans järngrepp i tre och en halv månad, förutom avbrottet i februari, så längtar vi efter 
att vårsolen skall övermanna is –och vinterjätten., 
 
Kalla vintrar under en period kan ju, tvärtemot vad många tror, vara en effekt av 
klimatförändringen. 
Jag tänkte besöka vildmarksmässan i veckan. Där kanske tanken på ett par långrör blir 
verklighet. 
Att ta ett par skär på svart kärnis är något som drar. Jag minns kärnisen vid hemmaviken på 
Hammarön. Den var perfekt att åka på och längst inne i viken försökte vi klubba lake. 
Under den sista kalla perioden i februari lade sig isen igen på Vänern efter att Värmlandssjön 
legat öppen . Hård 10-20 cm tjock kärnis lockade långfärdsåkarna. Ett gäng hade tydligen åkt 
från Grums till Lurö och andra åkte till Lurö över en frusen ränna från Kållandsö och från 
Mariestad åkte man till Djurö. Vårsolen måste få verka ett par veckor till innan vi får islossning. 
 
En annan ”islossning” jag nämnde i Luröbladet 2010  var Vithall. Efter förra årets kontakt med 
reservatsansvarig hände egentligen ingenting under året. Efter förnyad kontakt borde man nu 
komma igång med restaureringen av ön efter att förhoppningsvis ha utarbetat ett 
restaureringsprogram. Det borde ju vara en fjäder i hatten att kunna visa upp hur man tidigare 
levde och brukade en ö i en världsunik sötvattensskärgård. Träbåken på St.Kräklingen i Millesvik 
är nu i föreningens ägo och marken båken står på arrenderar föreningen av kyrkan. 
 
Sjöfågelinventeringen genomfördes som vanligt i juni. Inga större förändringar i fågelbestånden 
kunde noteras. Positivt var att vi hittade fyra par roskarl i Millesviks skärgård Antalet häckande 
skarvar låg strax under 2900 par dvs hundratalet par lägre än 2009. Vilket ser ut att tyda på att 
populationen inte längre ökar. Tyvärr totalförstördes en koloni på Kräklingarna utanför 
Köpmannebro. Fyra hundra bon, ägg och ungar raderades fullständigt ut. Havsörnen hade tjugo 
revir och sjutton av paren gjorde häckningsförsök vilket resulterade i 15 lyckade häckningar. 
Ytterligare ett nidingsdåd utfördes i Kristinehamnsområdet En tall med havsörnsbo och ungar 
sågades brutalt ner. Låt oss hoppas att att vi slipper sådana beteenden i fortsättningen och att vi 
istället kan samsas. Det finns gott om plats för både människor och djur i vår vackra 
Vänerskärgård. 
                                                                                                                                      Hasse 



Litt utå vart från Lurö och annorstädesLitt utå vart från Lurö och annorstädesLitt utå vart från Lurö och annorstädesLitt utå vart från Lurö och annorstädes    
 
Lurös befolkning minskar. Kanske bara tillfälligt dock? Ann-Marie har beslutat dra 
vidare på sin livsresa och som ny delägare i Stormköket välkomnar vi Henrik 
Ahlgren, delägare i Skolan på Lurö och igenkänd av många som vår populära 
kypare. Nu söker Henrik och jag efter en ny kock som kan kugga i, denna gången 
som anställd. Spännande !!! 
 
Noak som drog till Australien förra vintern har kommit hem och kommer att jobba 
med oss på Lurö under sommaren med naturvården och servering i Stormköket.  
 
Höstens arbetshelg var välbesökt och som vanligt blev mycket uträttat, trots att 
vädret inte var det bästa. Höstfagning av tegelbruksängen genomfördes av barn 
och vuxna som slet med berg av blött gräs. Vi fortsatte att röja kring nya 
vandringsleden mot Korsön som nu även har rastbord utplacerade på strategiska 
ställen efter heroiska insatser av armstarka föreningsmedlemmar. Under vintern 
har vi tillsammans med familjen Larsen projekterat en ny slinga från Korsön som 
ska förbinda vandringsleden med Tegelbruket, ett trevligt projekt för nästa 
arbetshelg att gå igång med! 
 

 
 
Efter en hektisk höst med fågelskyddsskyltning utanför Brommö, målning av Fyren 
och Mysingen, fårslakt, invintring av båtar och byggnader mm kunde vi med gott 
samvete bege oss till andra sidan jorden för att resa runt i Nya Zeeland och 
ögruppen Vanuatu i Söderhavet under 8 veckor. Underbar natur på Nya Zeeland 
med föredömliga vandringsleder och fantastiska upplevelser på en riktig Villervalle-
ö i Söderhavet gav oss både inspiration och energi och vid hemkomsten bestämde 
vi oss för att stanna på fastlandet en tid. Vår eftersatta övernattningsstuga i 

Ekenäs har därmed fått en ny förstuga och en välbehövlig inre ansiktslyftning. Inte 
för att vi använder den så ofta nuförtiden när inga skolbarn längre skall inkvarteras 
men det är ändå skönt att den finns där vid behov 
 

.           
Pelé Island, Vanuatu                 Från sommar till vinter, Ekhaga 2011  
 
Sune har gjort en och annan skotertur över isen till Lurö och tittat till allt, hämtat 
verktyg och grejor vi behövt och fått njuta av fantastisk Väneris. Nu går vi och 
sneglar på istjockleken och försöker bestämma oss; ska vi bege oss till Lurö innan 
isen blir för dålig och invänta våren därute eller ska vi vänta tills isen går och vi kan 
sjösätta Gordon som ligger på slipen i Åkershus? Hmm, knepig fråga, vi får se. Det 
saknas ju inte sysselsättning därute med allt som skall vara igång till mitten av april 
men vädergudarna rår ingen över.  
 
På Länsstyrelsen har det bytts handläggare igen och vi väntar med spänning på 
att man skall färdigställa en skötselplan för det nya reservatsområdet fd Luréns 
mark. Den som lever får se.  
 
Nu väntar en ny spännande säsong och avstampet blir förstås vårens arbetshelg 
som vi alla ser fram emot! Kassören ber mig göra alla uppmärksamma på att 
medlemsavgiften är ändrad fr.o.m. i år, se rutan på andra sidan. Avgiften har varit 
densamma i många år och kostnaderna ökar ju för tryck, porto, verktygsunderhåll, 
kostnader kring arbetshelger osv. så den höjningen har säkert alla förståelse för. 

   
  Sune och Marianne  


