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Ljungskileortens Hembygdsförening 
 

Möte: Programkommittén 

Datum 180919 

Bella Vista 

 

Närvarande: Lars-Magnus, Marita, Eva, Elisabeth, Karin, Lena, Birgit, Arne, Åke, Ingemar, 

Dorotea, Renée, Birgitta 

 

Mötet öppnas 

Lars-Magnus hälsar alla välkomna till mötet med programkommittén och Birgitta gör 

anteckningar. 

 

Han berättar att styrelsen haft en heldagsträff på Anfasteröd och talat om nutid och framtid.  

Två frågor som han lyfter fram är 

• frågan om vilken planering och vision som Hembygdsföreningen skall ha för 

framtiden – för att finnas om 5 år, om 10 år…? 

•  hur tycker vi som är samlade idag att Hembygdsföreningen skall utvecklas närmaste 

åren? 

Han ber deltagarna att tänka på dessa frågor.  

 

Han talar om den förändring som skett i verksamheten under de senaste 30 till 40 åren. Att det 

förr fanns flera personer som arbetade med att hålla byggnaderna i trim. Flera av dem var 

bönder som hade stora maskiner som underlättade arbetet. Att det då även var andra 

skyddsbestämmelser som gjorde det lättare för alla att delta i de olika arbetena. Att bla 

skyddsbestämmelserna gör att det idag blir högre kostnader för det mesta som 

behöver ”lagas”.  

 

Arne undrar över de uppgifter som fanns från senaste programkommittéträffen; att föreningen 

haft flera olika vandringar som det kommit lågt antal deltagare till. 

Lars-Magnus konstaterar att det idag finns flera olika föreningar som har vandringar på sina 

scheman vilket innebär att Hembygdsföreningen blir utsatt för konkurrens. Att Ljungskile har 

ett mycket rikt föreningsliv.  

 

Han ber åter deltagarna fundera över vilka typer av promenader, vilka typer av aktiviteter som 

Hembygdsföreningen skall satsa på i framtiden. 

 

Arne talar om att han skulle vilja ha mer information om de äldre byggnaderna, ex kvarnen. 

Hur såg det ut förr, vad gjorde man i de olika byggnaderna, vilka har varit verksamma där, 

vilken historia har byggnaden. Kan tänka sig någon form av skyltar med information. 

Konstaterar att det skulle vara ett sätt att göra historien mer tillgänglig för allmänheten. 

 

Lars-Magnus berättade om att styrelsen tagit upp frågan om skyltar på sin heldagsträff och att 

en av deltagarna varit villig att titta vidare på frågan om skyltar för aktuella byggnader.  

Han förklarar att han räknar med att Hembygdsföreningen kommer att författa texten och att 

föreningen sedan kan sälja skyltarna. 

 

Lars-Magnus berättar att han haft möte angående Lyckorna kvarn och att Miljöinspektören 

inte kände till kvarnens existens. 
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Han har haft kontakter tidigare och nu även informerat Kommunen; Miljö & Hälsa om att 

Hembygdsföreningen nu satt upp staket så att ingen skall kunna gå in i källardelen av kvarnen. 

Föreningen avvaktar miljötillsyn som kommer att göras inom kort.  

 

Angående lönnen som finns vid Lyckorna Torp har det konstaterats att det är ett sk ”hålträd” 

och att Länstyrelsen måste ta ställning till om det får tas ner eller ej.  

 

Lars-Magnus berömmer deltagarna i Lyckornakommittén för att de gjort ett sådant fint arbete 

med området runt kvarn och torp. Att området genom detta blivit mer publikt.  

 

Han ställer frågan till alla närvarande om hur de anser att Lyckornna Torp och Kvarn skall 

användas i framtiden. Konstaterar att det saknas toalett på området men att detta är något som 

går att åtgärda (kostnad c:a 150 000) 

 

Han påpekar att det i kvarnen samlats många redskap som vissa ser som skräp, andra som 

värdefulla föremål. 

Skall alla redskap finnas kvar eller skall man satsa på några speciella redskap. 

Han berättar om att Forshälla hembygdsförening har ett stort utbud av olika ”bonderedskap”.  

Är det aktuellt att restaurera kvarnen för att kunna driva vissa delar vidare? Finns det någon 

som kan yrket och som kan lära ut hur kvarnen fungerar? Vad blir kostnaderna? 

 

LM går igenom de anteckningar som gjordes vid förra programkommittémötet den 14 augusti 

2018.  

Han konstaterar att promenaden med Broarna och Grinneröd blev inställda av olika skäl och 

att det bara kom 4 personer till promenaden till Brända Bergen. Att det är ett för lågt 

deltagarantal för att en aktivitet skall genomföras.  

Konstaterade även att Smedjekvällen ställdes in andra omgången pga eldningsförbud.  

 

De närvarande talar om att det även varit lågt deltagande på onsdagsträffarna på Lyckorna 

Torp och att det får diskuteras vidare om aktiviteten skall vara kvar nästa sommar.  

 

Lars-Magnus talar om Ljungskiledagen. Om att det finns besökare till Bella Vista som klagat 

på att de fått vänta för lång tid på sina våfflor.  

Eva föreslår att det kan vara aktuellt att servera något annat denna dag och inte våfflor. Ett 

annat förslag är att hyra in (eller köpa) ytterligare ett våffeljärn så att det går att göra 4 våfflor 

i taget.  

 

Angående affischeringen på ICA så har Ingemar redan talat med ägaren om att ev flytta 

annonsplatsen för aktiviteter från väggen borta vid penningautomaten till någon form av 

ställning ovanför det stativ där bla minnesbilderna ligger. 

Aktuellt att utreda detta vidare för att få en proffsig inramning.  

 

Lars-Magnus förklarar att vi får skjuta på Marstrandsresan ytterligare pga hälsoskäl.  

 

Kommande program: 

14 oktober Kura Skymning med Robert Hernek. Föreläsning om yngre Stenåldern. Lars-

Magnus får under mötets gång information som gör att han konstaterar att han kommer att tala 

med och göra klart med Robert Hernek om mötet. Marita talat med Carmen om 

arrangemangen med kaffeserveringen på mötet. 
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Angående Kura Skymningsprogrammet om 8 fjordar så avvaktar vi samtal mellan Lars-

Magnus och Mikael Åberg för uppgift om ny tid för punkten.  

 

8 december 2018 ”Jul på Bella Vista”   - tid 10,00 – 15,00 

15 december 2018 ”Jul på Bella Vista” – tid 10,00 – 14,00 

 

Gör under mötets gång klar hur affischerna skall se ut för de tre träffarna som finns fastställda 

tider för.  

Programkommittén får i uppgift att inför nästa gång ha gjort upp ett schema för vem som skall 

distribuera skyltarna vid de olika tillfällena.  

 

Elisabeth förklarar att hon och Åke kan köra ut affischerna till kommande Kura Skymning.  

Ingemar förklarar att han kommer att ha klart affischerna till de olika aktiviteterna så att de 

kan sättas upp 14 dagar före aktuell aktivitet.  

 

Aktivitet inför jul: Tomteletarträff/dag på Lyckorna Kvarn. Aktuellt med en aktivitet som 

vänder sig till hela familjer med kaffe, glögg, godis, tomteletande, grantändning och 

granklädning. Aktuellt att ha en gran utanför Torpet som tänds och kläds av familjerna.  

Kommer fram till att Arne får med sig uppdrag till Lyckorna Torp och kvarnkommittén att 

lägga fram ett förslag för hur programmet kan se ut.  

 

Lars-Magnus informerar om att det är på gång förbättrningar angående belysning/el vid 

kvarnen.  

 

Lars-Magnus undrar över om de närvarnade anser att den blomsterbukett som delas ut till de 

som hållit föreläsning vid ex. Kura Skymning räcker. Han tycker att det känns för litet och har 

som förslag att även lämna en keramikmugg med Ljungskileortens Hembygdsförenings logga 

på. Samtliga närvarnade tycket förslaget verkar bra. Frågan tas vidare till styrelsen.  

 

Lars-Magnus informerar om att höstprogrammet har sänts ut till de som prenumererar på 

Hemsidan.  

Han informerar även om att det är aktuellt att ordna med ny Hemsida. 

 

 

Lars-Magnus läser vad som står om Programkommittén i stadgarna. Han säger att han ser 

behov av en programchef. Någon som håller i verksamheten.  

 

Han undrar hur checklistan har fungerat under vår-sommaren. Flera av de närvarnade har inte 

känt till att den skall fyllas i inför varje programpunkt och har alltså inte sett den som någon 

hjälp i verksamheten.  

Marita informerar om att listorna ligger i en pärm i köket och att det i dessa listor skall stå bla 

vem som har ansvar för att aktiviteten genomförs och att det finns personal som är delaktiga i 

och inför aktiviteten.  

 

Talar om kommande aktiviteter inför våren:  

190316  Årsstämma i Ljungskilegården. Dorotea har redan hyrt lokalen för denna dag. 

Kommer överens om att fråga Lars Abrahamsson om han kan tala på årsstämman. Aktuellt att 

höra om han kan fortsätta på tidigare föredrag om Naturmedicin. Talar om att det eventuellt 

kunde vara av intresse att ha med något om hur gamla tiders apotek såg ut. Aktuellt att 
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informera Lars Abrahamsson om att han kan tala med Birgit om detta då hon har en bekant 

som samlat mycket från gamla tiders apotek.  

Birgitta hör med Lars om han vill föreläsa.  

 

Februari 2018. Höra med smittskyddsläkaren Eva Lindhusen om hon är intresserad av att 

komma och tala på en Kura Skymningsträff. Låta henne välja själv vad hon vill tala om. 

 

Lars-Magnus förslår att vi tänker ut något dagsaktuellt ämne, angående ex 

Miljömedicin/Miljögeografi, ex hur Kina tänker sig göra med fortsatt vattenförsörjning.  

 

April . Höra med Rolf (i Berg) om han kan komma och tala på en Kura Skymningsträff 

 

Övriga förslag: 

Ingemar föreslår att vi har en gång då vi visar filmer och bildspel. 

 

Lars-Magnus förslår att vi skall fråga Jerry Nerstrand om han kan tala om Backamo – då och 

nu. 

 

Talar om någon föreläsning om fattigvårdens historia – från fattigvård till servicehus.  

 

Kommande Bygdens dag: Dorotea talar om att Camilla Olsson verkar vara intresserad av att 

visa sitt hus igen – takmålningarna.  

Ha tema för dagen: badortsliv.  

Ta fram någon maträtt som åts då eller någon kaka.  

Göra promenad med frågesport runt kvarnstigen.  

Ha någon som ror ute på ån.  

Ha klart nya skyltar som informerar om byggnaderna. 

 

 

Gemensamhetsträffen föreslås till 30 oktober 2018 klockan 19,00 på Hemgården. Lars-

Magnus kollar upp att lokalen är ledig till denna dag.  

 

Nästa möte med Programkommittén blir tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 11,00 på Bella 

Vista. 

 

Arbetsgruppen kommer att träffas redan 24 september klockan 11,00 på Bella Vista för att 

göra klart med vem som skall arbeta vid de olika aktiviteterna.  

 

Noterat; Birgitta Abrahamsson 

 


