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Naturvårdssektionen 

Uppmanar vägföreningar genom artikel i ”Hyssna vår hembygd” om att bevara och slå vägrenar efter 
1 augusti för att bevara floran. Naturvårdsplan över Lockö och kvarnområdet håller på att tas fram. 
Nya skyltar med information om djur och natur. Befintliga skyltar är dåliga, behövs bytas ut och 
uppdateras.  

Hembygdsmuseet 

Beslut från ifjol om 20 000 kr till att iordningställa andra våning. Fråga hur ekonomin står sig 
(hänskjuts till styrelsemöte). Planer om inledande sortering och dokumentering av andra våning. 
Fortfarande rörigt och mycket föremål. Svårt att få någon översikt. Elen i museet är inkopplad och 
planer finns om att få ljus i byggnaden. 

Korsås-Augustas stuga 

Kommittén har samlats idag för städning och iordningställande inför säsongen. Dasset är tömt. 
Planer om målning av dassdörr och ”sits” till utedasset. Skulle vilja ha tavlor (kungaparet) på dass. 
Tipspromenad (barn och vuxen) är planerad till 30 maj, Kristi himmelsfärd. Start kl. 14-15, medtag 
eget fika. Förslag till vinster fågelholk och insektshotell. Frivillig startavgift genom Swish. Önskan om 
att få ta bort några döda granar mellan stugan och vägen. Stugan med föremål är nertecknad och 
egen förteckning över inventarier önskas. Införskaffa nya växter till zinkbalja på utsidan. Förslag om 
ansökan till naturvårdslaget. Förhoppning om att kunna få hjälp med takrenovering (Blankett: 
Ansökan stödåtgärder föreningsliv - anläggningar) Fönsterbräda åt väster angripen och skadad. 
Kontakt med Forsbergs om möjlighet till ställplats (övernattning) för husbil på ängen vid stugan. 
Spång över bäcken är lagd på plats och den stensatta ”källaren” är framröjd från sly och dylikt. 
Räknar med att hålla öppet samtidigt som övriga platser. 

Lockö Kvarn 

Hammarkvarnen är återförd från Melltorps kvarn och ihopkopplad så som den en gång stod. 
Drivsystem är synat och restaurerat. Kvarnen är idag fullt fungerande. Stenkvarnen är vässad och 
återställd till det ursprungliga. Sågverksön har iordningställts med bänkar/bord och en timmersläde. 
Kvarnmuren (källaren) har renoverats och byggts på för att stödja kvarnen. En stenpir på 15 meter är 
anlagd i ån. Smedjan är säkrad med stenbarriär mot vattnet. I december kom beslut från 
länsstyrelsen om tillstånd att iordningställa vattenrännan till drift av vattenhjul. Vattenhjul är byggt 
av en kabeltrumma och har placerats i ”hoen”. Kvarnen är under sommaren målad och en del fönster 
har renoverats. 19 augusti anordnade ”våffelsöndag” med 200–250 besökare. Gåva i form av ekvirke 
till ”vagga” för vattenhjulet. En ask vid grinden blåste ner under hösten. Det gamla smålandstaketet 
revs. En studiecirkel anordnades i hur en anlägger smålandsstaket och ett nytt uppfördes utmed 
vägen. Diverse trädgårdsarbeten har utförts under året. Löfte om lån av grävmaskin ifrån Rondellen i 



Kinna. Ingen beräknad kostnad i nuläget. Transport av sten till kvarnen och vallen vid rännan kommer 
förhoppningsvis att ske under den närmsta tiden. Försöka uppmärksamma allt ideellt arbete och 
sponsring, både från företag och privatpersoner. Naturvårdslaget har utfört arbete under en period. 
Röjning av området ovanför reningsverket. Nya bord och bänkar. Naturvårdsplan över området håller 
på att upprättas. Stockar ska sänkas i det djupare vattnet nedanför kvarnen för att bistå fiks och 
andra vattenlevande djur. Ramp för att underlätta åtkomst med rullstol och andra rörelsehindrade 
har byggts med hjälp av sponsring. Önskemål om att i framtiden kunna bygga ett tak över 
vattenhjulet. 

Jordbruksmuséet 

Stående problem med fåglar i ladugården. I nuläget är det praktiskt tagit omöjligt att hålla öppet för 
besök. Oorganiserat och smutsigt. Fråga om museet ska kvarstå.  

Hyssnaleden 

Gruppen för Hyssnaleden samlades tisdagen 23/4. Med 14 personer. Arbetsgruppen ökade med ca 
15 personer. Årligt arbete med röjning, uppmärkning och diverse underhåll. Planer om att ändra 
sträckning runt Glafsered. Istället dra leden runt den gamla sågruinen. På blöta partier behövs nya 
spänger. Nya bänkar och bord till Hyssnaleden under 2018. Inköp av virke till spänger. Målarfärg och 
penslar. Nya stolpar skall tillverkas och målas i Hyssnaledens färger. Ansökan till naturvårdslaget om 
nytt vindskydd på Hökås. Nedfallet trä över fägata upp mot Nordbacka, fortfarande inget tillstånd att 
flytta/ta bort. Kontakt med västkuststiftelsen. Stiftelsen sköter all omsorg i bokskogen och 
reservatet. Uppdatering av information på kartor över leden. 

Kontakter som kommittén håller 

Marks kommuns landsbyggdsutvecklare 

Västsvenska turistrådet 

Friluftsfrämjandet 

Naturskyddsföreningen 

Länsstyrelsen 

Västkuststiftelsen 

 

Uppmaning till kommittéerna att skriva en kort rapportering till Hyssna vår hembygd. 

 

 

 

Sekreterare    Ordförande 
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Peter Bonemark   Ulf Arnell 


