
LONA – Utveckling av fiske och friluftsliv i Örträskbygden 

Tid: 160811 klockan 1800 - 1845 

Plats: Hembygdsgården, Örträsk 

Närvarande: Christer Johansson, Martin Axelsson, Kenneth Edlund, Rolf 

Wahlberg, David Jonsson, Gunnar Eriksson, Jan-Östen Sölvebrand och 

Karl-Göran Svalberg.  

Tyvärr saknades representation från Övre Vargåns FVO. 

1. Gunnar öppnade mötet  

2. Gunnar gav en kort projektuppdatering. Projektet ska vara 

färdigställt och slutredovisat under detta år. Vi erhåller totalt 65.000 

nettokronor mot att vi jobbar 325 timmar. 

3. Gunnar gjorde en kort redovisning av de kostnader som beslutats: 

Öre-Långsele ca 22´+ Örträsk ca 12.5´+ Övre Vargån ? (Grillplats). 

Vi har jobbat cirka 295 timmar varav 230 under fjolåret. Det allra 

största arbetet har utförts av Öre-Långsele FVO.  

4. David Jonsson har skyltar, klamrar och vid behov fundament till 

skyltarna. Det vi behöver fler av är rör vilka bör vara cirka 2.5 

meter.  

Vi kom fram till att det är cirka tolv (12) platser (fyra per FVO) som 

ska skyltas och framgå i broschyren. Gunnar och Åke tar till nästa 

träff fram förslag på broschyr och på hur skyltarna ska mallas upp, 

se ut, där respektive FVO sen måste ta fram texterna för respektive 

plats. LoNa-loggan måste framgå i broschyr och på skyltar. SWISH-

nummer bör finnas och hänvisning bör ske till vackradalen.se. 

5. Det finns inga större nya återstående/projekt idéer som ska 

genomföras mer än de redan redovisade.  

Öre/Långsele har dock en förhoppning om att kunna bärga en flotte 

och gräva i älven på ett ställe. 

Örträsk ska som bekant röja vid Strucka, flytta buan på plats och 

tillverka fler bryggor. 

Övre Vargån ska röja mot Suppanträsk och iordningställa grillring 

vid Yttre Kvarntjärn samt måla bua i Skarda. 

KOM IHÅG ATT DET SOM GÖRS INOM PROJEKTET MÅSTE GÖRAS I 

ÅR! 

6. Projektet har sålt två utedass a 5.000/styck. Respektive FVO har 

enligt tidigare beslut dessutom erhållit var sitt dass vilka hämtas i 

Granträsk. 



Antalet använda timmar i projektet ska redovisas till Gunnar 

Eriksson 

Fotodokumentation före/efter ska skickas till Åke Runnman 

 

Nästa LONA-möte blir torsdag den 6/10 kl 18.30 på Pärlan där vi 

ska fastställa utseende på skyltar och broschyr samt reglera 

projektets ekonomi så att vi inte har något o-fakturerat före 

årsskiftet. 

 

Kom ihåg SPÖ-klubbarnas årsmöten torsdag 25/8 kl 18.30 på 

Pärlan, Örträsk. 

 

 

Gunnar Eriksson bakom tangentbordet. 


