
 

              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. 


