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  Ljungskileortens Hembygdsförenings Årsberättelse 2021 

 

Även under 2021 har föreningens utåtriktade verksamhet påverkats av pandemin och dess 

restriktioner. Trots detta har föreningen haft en aktiv och livlig verksamhet, vilket beskrivs nedan 

och i redogörelserna från de olika kommittéerna och byalagen.  

Tyvärr tvingades vi även i år att ställa in våra största och mest publikdragande evenemang, 

Valborgsfirandet och Bygdens dag.  

Vi har dock lyckats genomföra några arrangemang i enlighet med Folkhälsomyndigetens 

rekommendationer, vilket har rönt stor uppskattning; allsången vid Lyckorna Kvarn, medverkan 

på Bredfjällsdagen, påsk- och julmarknader utomhus, smed i arbete, några vandringar samt ett 

par Kura Skymning-kvällar under hösten. 

Föreningen har under året gjort stora insatser med vård av våra kulturbyggnader. Av 

byggnadskommitténs rapport och bifogade sammanfattning framgår vilka åtgärder som har gjorts 

under året och vad som kommer att behöva göras de kommande åren.  

Upprustningen fortsätter under 2022 och närmast på tur står Aröds Kvarn och Lyckorna Kvarn, 

två stora och utmanande projekt.  

För att klara att genomföra upprustningsåtgärderna har föreningen sökt ekonomiskt stöd från 

olika bidragsgivare, och vi hoppas att bidragsansökningarna kommer att beviljas för att kunna 

tillgodose underhållsbehovet. Bidragen kommer inte att kunna täcka kostnaderna fullt ut, utan 

föreningen kommer även att behöva bidra med egna medel. För detta ändamål har vi reserverat 

medel i budget 2022. 

Föreningens ekonomi är god. Dock noterar vi ett avsevärt intäktsbortfall på grund av inställda 

aktiviteter och evenemang. Föreningen har sökt och beviljats bidrag från Uddevalla kommun, som 

har delat ut Coronastöd till ett antal föreningar i kommunen som påverkats ekonomiskt av 

pandemin. Ljungskileortens hembygdsförening är en av de föreningar som erhållit maximalt stöd, 

108 000 kr, vilket vi tacksamt har mottagit. Pengarna kommer i huvudsak att användas för fortsatt 

underhåll av våra kulturbyggnader. 

Föreningens stämmovalda ordförande avgick på egen begäran den 1 november, varvid vice 

ordförande utsågs till tillförordnad ordförande i ett extrainsatt konstituerande styrelsemöte.  

Under 2021 har styrelsen haft 11 protokollförda möten. Protokollen finns upplagda på 

föreningens hemsida. Föreningens verksamhet beskrivs av redogörelser från de olika 

kommittéerna och byalagen i ett separat dokument.  

Utöver styrelse- och kommittéarbetet så har utvecklingsarbete påbörjats inom flera områden;  

• Några medlemmar har genomfört den web-baserade utbildningen ”Säker 

Föreningsgård”, som arrangeras av Sveriges Hembygdsförbund. Ett antal åtgärder har 

identifierats som föreningen behöver vidta.  

• En medlem har genomgått brandsäkerhetsutbildning. 



• En översyn och modernisering av vår IT-miljö har påbörjats. Detta kommer att 

underlätta det fortsatta arbetet med dokumentation och digitalisering av vår 

omfattande fotosamling. 

• Vi har också påbörjat en övergång till att använda Sveriges Hembygdsförbunds web-
portal, som på sikt kommer att ersätta föreningens nuvarande hemsida.  

• Vi planerar också att bli mer synliga på sociala medier genom att skapa en egen 
Facebook-sida.  

• Vi kommer också att förse informationstavlor vid våra anläggningar med QR-koder där 
man kan länkas till fördjupad information. 

• Vi kommer också att se över arbetsbeskrivningarna för våra olika kommittéer. Under 
året kommer också den sedan tidigare aviserade översynen av föreningens stadgar att 
göras. De nu aktuella stadgarna antogs av stämman år 2009. 

Föreningens medlemsantal har under ett antal år legat runt 500, men vi ser sedan några år tillbaka 

en vikande trend och antalet föreningsmedlemmar är nu nere på 427.  

Vi noterar att ett betydande antal av våra medlemmar bor utanför Ljungskile med omnejd, vilket 

naturligtvis försvårar ett aktivt deltagande i föreningens arbeten och kommittéer. Men vi är 

självklart väldigt glada för att ni känner samröre med bygden och tar med er medlemskapet när 

ni flyttar. 

Detta är ett faktum som vi i föreningen måste förhålla oss till och ta på stort allvar. Vi måste arbeta 

aktivt med att vitalisera och utveckla föreningen så att vi uppfattas som relevanta och attraktiva 

för dagens Ljungskilebor. 

Vi behöver också bli bättre på att samverka med andra hembygdsföreningar. Jag är övertygad om 

att vi delar många frågeställningar och problem, och att vi har mycket att lära av varandra. Viktigt 

är också att vi utvecklar vår samverkan med såväl vårt regionala som nationella Hembygdsförbund 

och andra institutioner. 

Vi hoppas att fler skall vilja engagera sig i föreningen och dess arbeten och aktiviteter. Som 

framgår i verksamhetsberättelsen så har vi en stor och varierad verksamhet. Vill du stötta 

föreningen eller engagera dig, så är du välkommen att kontakta oss. 

Jag vill framföra mitt och styrelsens stora och varma tack till alla hängivna och engagerade 

medlemmar som bidrar med arbete i våra kommittéer. Ni är viktiga och behövs och vi ser gärna 

att vi blir fler som deltar i vårt roliga och inspirerande arbete. 

Jag avslutar med att påminna om att Ljungskileortens hembygdsförening firar 90 år i år!  Detta 

kommer att uppmärksammas på olika sätt, planeringen pågår för fullt, och information kommer 

successivt att meddelas på vår hemsida, anslag och i våra nyhetsbrev 

 

/Arne Bergström 

Tillförordnad ordförande 

 

 

För verksamhetsberättelser 2021 från byalag, grupper och kommittéer se separat dokument 
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Resultaträkning 
   2021 2020  

Nettoomsättning     

Minnesbilder o almanackor 12826 29360  

Bokförsäljning 11329 2785   

Övriga skrifter 34111 29129     

Annonsintäkter  27000 22000   

Kaffeservering Bella Vista  42299 9300  

Muséet  1500 1500  

Vandringar, Kvarndagar, Smedjan mm 2750 2742   

Årsstämma 0 7015   

Bygdens dag 0 0  

Medlemsavgifter 62700 60600   

Tidskrift Bygd o Natur 1050 750    

Kommunalt bidrag 25000 25000  

Bidrag Vuxenskolan 1000 3340  

Gåvor   15800 20050  

S:a nettoomsättning 237365 213571

    

    

    

Övriga rörelseintäkter  

Hyresintäkter Bellavista  610 1900  

Hyresintäkter Torpet  0 0  

Hyresintäkter Vadet  400 800 

Kommunalt bidrag (Covid)  108000 0 

Övriga bidrag  50000 0  
S:a övriga rörelseintäkter   159010 2700 

       

S:a rörelseintäkter  396375 216271

           

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

Minnesbilder o Almanackor  -25652 -33109   

Bokinköp  -12525 -1000    

Trycksaker övrigt  -34596 -23901   

Kostnader Bellavista  -16125 -7801    

Kostnader Muséet  0 -1740  

Kostnader Vandringar, Kvarndagar, Smedjan mm  -500 -500  

Kostnader Årsstämma  0 -2172    

Kostnader Bygdens dag  0 0 

S:a råvaror och förnödenheter  -89398 -70223

       



Resultaträkning 
 2021  2020  

Övriga externa kostnader 

Fastighetskostnader Bella Vista  -8833 -9565   

El o renhållning Bella Vista  -42760 -37526    

Reparation Bella Vista    -136063 -16131   

Fastighetskostnader Lyckorna torp/Vadet  -107375 -66191    

Fastighetsförsäkringar -13492 -12708   

Förbrukningsinventarier -2000 0    

Programvaror  -13603 -5893     

Förbrukningsmaterial  -1802 -959    

IT-kostnader  -15401 -19359    

Annonsering  -238 -178     

Representation/uppvaktning   -1280 -3193    

Kontorsmaterial  -6564 -5525   

Porto  -3424 -3190   

Bankkostnader  -3426 -4777    

Medlemsavgift SHF, BHF  -8930 -9366    

Diverse övriga kostnader  -1484 -505    

Bilersättningar  -690 -1376   

S:a övriga externa kostnader   -367365 -196442

             

S:a rörelsekostnader  -456763 -266665

             

Rörelseresultat  -60388 -50394

           

Resultat från finansiella investeringar 
Utdelning aktier o andelar andra företag  21954 0   

Resultat från finansiella poster  21954 0

          

Årets resultat  -38434 -50394

      

     

 



     

Balansräkning 

 

   2021 2020 

     

TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader  1 1 

Inventarier    5 5 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav   93332 93332 

Fonder  1000000 1000000  

Summa anläggningstillgångar  1093338  1093338  

      

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar fakturor  0 0  

      

Kassa och bank 

Kassa  1500 4918  

Handkassor Handelsbod, Bella Vista mm  1340 1490 

Kassa (ICA)  12077 0  

Bank övr konto  62369 123108  

Bank sparkonto    305695 297552  

Summa omsättningstillgångar  382981 427068 

             

Summa tillgångar  1476319 1520406

     

       

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Eget kapital   

Fritt eget kapital  -1523636 -1726788    

Fonder  -40761 -46864  

Föregående års resultat   50394 203152  

Årets resultat  38434 50394  

Summa eget kapital  -1475569 -1520106

      

          

Kortfristiga skulder 

Förutbetalda medlemsavgifter  -750 -300   

Summa skulder  -750 -300

     

                       

Summa eget kapital och skulder  -1476319 -1520406 



 
 

 

 



      Bilaga 3 

Verksamhetsplaner för 2022 Ljungskileortens Hembygdsförening 

Bidrags-gruppen 

Bidragsgruppen kommer att fortsätta sitt aktiva arbete under 2022. Utöver påbörjade projekt 

2021 kommer även bidragsansökan för ny toalettbyggnad på Lyckorna Torp att förberedas. 

/sammankallande Arne Bergström 

IT-gruppen. 

Styrelsen har i slutet av 2021 beslutat att inrätta en arbetsgrupp, IT-gruppen, med uppdrag att 

säkerställa att föreningen har en säker och ändamålsenlig IT-miljö som stödjer föreningens 

verksamhet.  

IT-gruppen arbetar direkt underställd styrelsen och sammansätts av ledamöter från berörda 

kommittéer och sakkunniga medlemmar. Styrelsen beslutar vilka personer som skall ingå i 

gruppen, och inledningsvis har IT-gruppen bemannats med följande personer: Arne Bergström, 

Ingemar Nordmark, Anders Krylberg och Lasse Abrahamsson. 

Gruppen har inventerat åtgärdsbehov inom följande arbetsområden:  

• Inventering av hårdvara och mjukvara samt behov av nyinköp 

• införande av backup-rutiner 

• gallring och uppordning av mappstrukturer på föreningens diskar 

• säkerhets- och behörighetsfrågor 

• dokumentation av rutiner 

• utvärdering av kommunikationsbehov 

• utbildning och intern information 

Gruppen bedömer att arbetsinsatsen kommer att bli omfattande. Prioriterade områden under 

2022 är säkerhets- och behörighetsfrågor samt uppordning av mappstrukturen.   

Gruppen arbetar i nära samverkan med Fotogruppen och Informationsgruppen.  

/sammankallande Arne Bergström 

Aröds Kvarn 

Under förutsättning att beslut erhåller från Länsstyrelsens vattenvårdsenhet kommer större 

delen av 2022 att ägnas åt upprustningen av ränna och damm vid Aröds kvarn. Föreningen 

kommer därför inte att kunna hålla någon kvarndag vid Aröds kvarn under 2022. 

Grönyteskötsel genomförs i den omfattning som upprustningsprojektet medger. 

/sammankallande Arne Bergström 

Bella Vista kommittén – inne  

Vi hoppas på ett bättre år 2022. Vi planerar för 6 lördagars sommaröppet med våfflor och övriga 

aktiviteter se publicerat programförslag för 2022. Lokalen kommer att hyras ut. 

/sammankallande Marita Svantesson 

Bella Vista kommittén – ute 

Efter vinterns dvala är det åter dags att ta en närmare översikt över hela trädgården och se över 

vilka uppgifter som behöver göras innan gräsklippningssäsongen börjar.  

/sammankallade utses efter årsstämman 

Byggnadskommittén 

Kommittén visar på behov av byggnadsvård både avseende kort- och långsiktigt underhåll av 



föreningens samtliga byggnader. Vi ger en skriftlig redovisning till styrelsen inför varje 

styrelsemöte där det framgår vilka åtgärder som är akuta och vilka som kan göras efterhand.  

Vi redovisar även en beräknad kostnad för åtgärden. Förslagen tas sedan upp på styrelsemöte 

för ställningstagande till om och när åtgärden skall genomföras. Vi följer även upp att 

föreningens byggnader följer de riktlinjer som gäller för säkerhet avseende brandskydd, 

försäkringsskydd och elsäkerhet samt avtal för el, vatten och avlopp. 

Vi kommer att byta handfat, justera värmeanläggningen samt måla fönster invändigt mm på 

Bella Vista.  

På Lyckorna forsätter vi med renovering och målning av våra byggnader. 

Byggnadskommittén har utarbetat de byggnadstekniska delarna inför renoveringen av Lyckorna 

kvarn tillsammans med Uddevalla kommun. Kommunen tar hand om materilaleveranser, vi har 

fått ett bidrag men söker mer för att täcka in behovet. Alternativt kommer vi att utföra arbetet 

delat på 2022 och 2023. För Aröds Kvarn har vi erhållit ersättning till en del av kostnaderna för 

dämme och ränna. Arbetet ligger nere tills vi får starttillstånd av Länsstyrelsen.  

/sammankallande Inge Magnusson 

Dokumentation-/Fotokommittén 

Då vi fått förstärkning av Anders Krylberg för att strukturera vårt arbete, samt Lars Abrahamsson 

som hjälper oss med datautrustning mm, så ser vi fram emot 2022.Förhoppningen är att vi skall 

få förstärkning i kommittén med fler personer, inte minst med dokumentationen och 

katalogisering av inkomna bilder. 

Kalender tas fram för 2023 att kunna säljas på första julmarknaden. 

/sammankallande Ingemar Nordmark, med Johannes Johnsson och Anders Krylberg 

Grinneröds Byalag  

Deltagare är Kerstin Johansson, Göte Natanaelsson, Kenneth Hansson, Kent Axelsson, Niklas 

Rudolfsson, Birgit Andersson och Ingrid Kennborn.   Kanske förändring 2022. 

Vindflöjel/väderflöjel från Grinneröds gamla kyrka med datering från 1670-talet. Byalaget 

funderar på vad som kan göras för att uppmärksamma klenoden som finns på Bohusläns 

museum. Kan det göras en kopia?Nu planeras för invigning gemensamt 

Hembygdsföreningen/Grinneröds byalag och Ljungskile församling på Kristi Himmelfärdsdag den 

26 maj 2022.  

Förutom invigning av skyltar planeras bl.a. Kyrkogårdsvandring.  

Lista och inventering av alla företag som funnits i Grinneröds socken har påbörjats och kommit 

långt. Vi ska avgöra på vilket sätt dokumentation ska genomföras.  

Askgravlund på Grinneröds kyrkogård. Byalaget är förberedda på dialog när församlingen utrett 

klart. 

Kulturarvsvandringar planeras även 2022. Den 1000 åriga Kungsvägen mellan Kungälv och 

Norska gränsen fortsätter från Tön (dit vandring gick 2021)  via Gullrisstigen, Tjöstelseröd-  Aröd 

- Vassdraget och vi kanske kommer fram till Groheds fd gästgiveri. 

Bygdegården i Grinneröd Dokumentation av bygdegården samt dansbanor. Dags att komma 

vidare till sammanställning av de uppgifter som finns. FornsöksregistreringI socknen finns över 

70 markeringar. Ny kunskap om intressanta platser. Fundering om hur det kan användas. Dessa 

fornminnen ligger där de ligger.  

/För Grinneröds byalag Ingrid Kennborn 



 

Information/Hemsidan/Redaktions-kommittén  

Vi fortsätter med träffar varje onsdag när restriktioner upphör. Mycket fokus skall ges på 

Hembygdsförbundets portal med att marknadsföra våra besöksmål och visa evenemang. Vår 

hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information och vi ger månadsvis ut ett 

Nyhetsbrev med information om aktuella händelser till 140 prenumeranter. Vi kommer att lägga 

mer fokus på att informera via Facebook grupper och Instagram där även Nyhetsbrevet skall 

finnas. En egen profil på Facebook skapas för Ljungskileortens Hembygdsförening. 

Minnesbilder 2022 skall vara klar till försäljning på första julmarknaden då många vill köpa 

julklappar. Inventering skall göras av äldre Minnesbilder, det kan finnas behov att göra nytryck 

av årgångar där vi endast har ett fåtal exemplar i lager. 

/sammankallande Anna-Clara Olofsson 

Lyckorna Torp och Kvarn samt Vadet 

Normal grönyte- och rabattskötsel. Genomförande av de aktiviteter som programkommittén 

planerar. Bakdagar vid Vadet som vanligt, och fortbildning kommer att erbjudas för att få fler 

personer intresserade av att baka i vedugnen.  

Fortsatt byggnadsunderhåll enligt byggnadskommitténs planer.Omläggning av tak m m på 

Lyckorna kvarn planeras med start tidigast 1 augusti 2022, under förutsättning att 

bidragsfinansiering för arbetskostnaderna kan erhållas. Uddevalla kommun är beredda att 

bekosta materialet. 

/sammankallande Arne Bergström 

Museet med handelsbod 

Museet öppnas upp igen och tar emot grupper. I övrigt fortsätter vi med dokumentation av våra 

föremål som är ett krävande arbete! 

/sammankallande Marita Svantesson 

Natur och miljökommittén 

Fortsatt trädinventering av skyddsvärda träd. Slutföra arbetet med informations-tavlorna. Därtill 

uppdrag som styrelsen ger kommittèn. 

/sammankallande Inger Karlsson 

Programkommittén  

Se publicerat programförslag för året. 

/sammankallande Marita Svantesson 

Restenäs smedja 

Under förutsättning att pandemiläge tillåter beräknas smedjan vara öppen vid två tillfällen 

under sommaren, precis som tidigare år. 

/sammankallande Sören Larsson 

 

Resteröds byalag  

Medverka med fikaförsäljning vid öppethållande av Restenäs smedja.Vara behjälplig vid olika 

evenemang, såsom Bygdens dag och Kulturarvsdagen bl.a. 

/sammankallande Kerstin Larsson 



Långsiktig verksamhetsplan för föreningens kvarnar 

För att säkerställa en fortsatt och framtida verksamhet vid våra kvarnar krävs stora 
investeringar.  

Föreningen planerar därför två stora upprustningsprojekt, dämme och ränna vid  Aröds 
kvarn och takomläggning på Lyckorna kvarn.  

Ekonomiskt bidrag kommer att sökas. Ett villkor för att anläggningsbidrag skall betalas ut 
är att föreningen kan visa att man bedriver en långsiktig verksamhet i de anläggningar 
som berörs. 

Styrelsen har därför godkänt följande långsiktiga inriktning för verksamheterna vid 
Aröds kvarn och hembygdsgården Lyckorna Torp och Kvarn. 

 

Aröds kvarn: 

Målsättningen är att åter kunna bruka kvarnen för visning vid kvarndagar och andra 
tillfällen, samt att kunna återuppta möjligheten för besök av barn och skolklasser för att 
visa och beskriva hur man gjorde förr.  

En mycket viktig följdeffekt av upprustningen är att kunna föra vidare kunskap om 
kvarnens drift och funktion samt kunskap om malning till föreningens medlemmar och 
övriga besökare i kvarnen.  

Upprustningen i Aröds kvarn kommer, så långt möjligt, att ske på ett sätt som bevarar 
det nuvarande (historiska) utförandet både vad gäller materialval och konstruktioner. Vi 
ser det som mycket viktigt att upprätthålla kulturvärdet i kvarnanläggningen. 
 

Hembygdsgården vid Lyckorna Torp och Kvarn 

Kvarnen: Restaurering av maskineriet till ett skick som möjliggör pedagogiska visningar.  
Delar av den gamla rörtuben återuppförs med öppna delar och dess två turbiner 
restaureras så den ursprungliga funktionen kan framgå visuellt. Idéerna har diskuterats 
med antikvarier vid Bohusläns museum. 

Höghuset, samlingarna: Förbättrad belysning, uppordning och utgallring i samlingarna, 
tydligare uppmärkning och skyltning avseende föremålens ursprung och funktion.  

Höghuset, samlingslokalen:  Tillgänglighetsförbättrande och standardhöjande åtgärder, 
för att möjliggöra evenemang för upp till 50 personer, framför allt under 
sommarperioden. Förbättrad belysning, upprustning av pentrydelen samt ny 
golvbeläggning planeras.  

En handikapp-anpassad toalett planeras att uppföras på området. Beslut om inriktning 
har tagits av styrelsen.  

 

Föreningens två kvarnar, Aröd och Lyckorna, med dess olika tekniska utföranden kan 
inbjuda till pedagogiska visningar och samverkan med kvarn- och kulturföreningar. 



Budget 2022  Ljungskileortens  Hembygdsförening  

Rörelseintäkter 2022 2021 
   

Försäljning Minnesbilder, almanackor mm 65000 59316 

Annonsintäkter 30000 27000 
Kaffeservering, Bygdens dag, Årsstämma 
mm 70000 46549 

Medlemsavgifter 65000 62700 

Kommunala bidrag 25000 25000 

Bidrag Vuxenskolan 5000 1000 

Gåvor 20000 15800 

Summa  280 000 237 365 
   

Uthyrning Bella Vista 3000 610 

Uthyrning Torpet, Vadet 1500 400 

Kommunalt bidrag (Covid) 0 108000 

Övriga bidrag 0 50 000 

Summa 4 500 159 010 

   

Summa intäkter 284 500 396 375 
   

Rörelsens kostnader   

Råvaror o förnödenheter   

Kostnader material o varor -60000 -72773 

Kostnader Kaffeservering mm -35000 -16625 

Summa råvaror  o  förnödenheter   -95 000 -89 398 
   

Övriga externa kostnader   

Fastighetskostnader Bella Vista -50000 -51593 

Reparation Bella Vista -25000 -136063 

Fastighetskostnader Lyckorna torp o 
kvarn,Vadet, Aröds kvarn -45000 -107375 

Fastighetsförsäkringar -8447 -13492 

Förbrukningsinventarier -27000 -2000 

Programvaror -15000 -13603 

Förbrukningsmaterial -1500 -1802 

IT-kostnader -15000 -15401 

Annonsering, reklam 0 -238 

Representation o uppvaktning -2000 -1280 

Kontorsmaterial -5000 -6564 

Porto -3500 -3424 

Bankkostnader -3500 -3426 

Medlemsavgift SHF, BHF mm -8500 -8930 

Diverse övriga kostnader 0 -1484 

Reseersättning -700 -690 

Summa övriga externa kostnader -210 147 -367 365 

   



Summa rörelsekostnader -305 147 -456 763 
   

Finansiella poster   

Utdelning aktier  22000 21954 
   

Årets resultat 1 353 -38 434 

 

Budgetkommentarer, Upprustningskostnader för föreningens  
byggnader 

Föreningen står inför två stora och kostsamma upprustningsprojekt under kommande 
år, åtgärder på Aröds kvarn (dämme och ränna) och Lyckorna kvarn (omläggning av tak). 

Ekonomiskt bidrag sökts från flera bidragsgivare, men bidragen kommer inte att täcka 
de totala kostnaderna utan en del av kostnaderna får tas av egna medel.  

Styrelsen föreslår att av föreningens medel reserveras för åtgärderna, med preliminär 

fördelning 200 000 kr år 2022 och 200 000 kr år 2023. 

Medlen föreslås till viss del tas från bundet kapital (försäljning av fonder) och dels från 

kassatillgångarna. 

En närmare beskrivning görs nedan: 

Aröds kvarn: 

Aröds kvarn ägs av Ljungskileortens Hembygdsförening.  

Både dämmet och rännan behöver förnyas, och föreningens Byggnadskommitté har 

uppskattat kostnaderna till 677 000 kr (prisnivå 2020).  

Föreningen har sökt och beviljats kulturmiljöbidrag från Länsstyrelsen i Västra Götaland 

och från Konung Gustav VI Adolfs kulturfond, sammanlagt 300 000 kr, vilket innebär att 

bidragen täcker ungefär halva totala kostnaden.  

Bidragsutbetalningarna är dessutom villkorade med en godkänd  antikvarisk besiktning, 

som utförs av Bohusläns museums bebyggelseantikvarier.  

Föreningen har erhållit beslut avseende anmälan om vattenverksamhet, innebärande 

att vissa försiktighetsmått måste följas, bland annat genom att tidsbegränsningar införs 

m h t fiskevård. 

Under våren 2022 kommer byggnadskommittén och projektgruppen för Aröd att starta 

detaljplanering av arbetena, inkluderande konstruktion, materialanskaffning, 

inhämtning av anbud för olika projektdelar, kontroll av ekonomi, tidplan och övriga 

förhållanden. 

Efter det att planerna redovisats för styrelsen, att projektet kan genomföras på ett 

ansvarsfullt sätt och inom de ekonomiska ramarna, kommer styrelsen att besluta om 

start.  

Projektet kommer att löpa under 2022 och 2023. 



Lyckorna kvarn: 

Lyckorna kvarn ägs av Uddevalla kommun. Ljungskileortens Hembygdsförening kan 

använda kvarnen och fastigheten för eget behov enligt ett kostnadsfritt 

nyttjanderättsavtal, men föreningen skall bekosta normalt underhåll på 

kvarnbyggnaderna. 

Vid större åtgärder, som ligger utanför det normala underhållet, exempelvis omläggning 

av tak, skall föreningen enligt nyttjanderättsavtalet bistå kommunen med beskrivning av 

åtgärdsbehovet samt en kostnadskalkyl innefattande offerter på material och arbete. 

Föreningen skall vidare åtaga sig att söka bidrag för åtgärderna.  

Kommunen och föreningen har under 2021 genomfört en gemensam besiktning av 

kvarnbyggnaderna och samsyn råder om att taken på kvarnen och höghuset måste 

åtgärdas, med prioritet på kvarnens tak. 

Med avtalet som grund har en uppgörelse träffats med Uddevalla kommun som innebär 

att kommunen bekostar material och ställningsbyggnationer, medan föreningen via 

bidragsansökningar tillför medel för arbetskostnaderna. 

Inhämtade offerter och kostnadsberäkningar visar att kostnaden för material och 

ställningar uppgår till 800 000 kr medan arbetskostnaden uppgår till 760 000 kr.  

Föreningen har sökt kulturmiljöbidrag hos Länsstyrelsen i Västra Götaland och 

investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler hos Boverket med 380 000 kr per 

bidragsgivare, motsvarande arbetskostnaden. 

Bidragen kommer inte att täcka hela kostnaden. Normal tilldelning brukar motsvara 

ungefär halva det sökta beloppet. Föreningen har begränsade möjligheter att bidra med 

egna medel då byggnaden inte ägs av föreningen. Bundet kapital får inte användas till 

annat än underhåll av föreningens egna byggnader. 

Diskussioner har startats upp med kommunen om återstående finansiering och hur 

föreningens risker skall kunna minimeras.  

Föreningen kommer inte att påbörja åtgärderna förrän en uppgörelse nåtts med 

kommunen om finansiering och ansvar.  

Beslut om erhållna bidrag lämnas senast 31 maj. Planerad byggstart är tidigast 1 augusti 

2022. Sannolikt sker upprustningen av taken över två år, där kvarnens tak görs under 

hösten 2022 och höghusets under 2023. 

 


