
 

 

Anteckningar från kaffikalaset 25 juli 2021, som hölls på Lövängen i Ljugarn 

 

Anmälda deltagare 45 st, på plats ca. 35 st. 

Närvarande  i styrelsen: 

Robert von Krusenstierna, ordf. 

Agneta Bergquist 

Mats Säfström 

Henric Stjernquist 

Eva von Krusenstierna 

Nanna Bergquist 

 

Kaffikalaset började med att alla tog för sig av fikat. När alla satt sig ner och småpratat lite tog Robert 

till orda och hälsade alla välkomna. Styrelsemedlemmarna satt utspridda bland gästerna. 

Därefter pratade alla styrelseledamöter som är ansvariga för Ljusa uddens åtaganden om dessa, vad 

som gjorts och vad som ännu återstår att göra. 

Agneta redogjorde för kontakten med regionen och trafikverket ang. hastighetsbegränsningen 

genom byn, att regionen? Försöker få till 40km/h längs med hela Storvägen. Därefter pratade hon 

om släken och bidrag som kommit från LOVA/Länsstyrelsen.  

Därefter ställde sig Peter upp och redogjorde för vandringslederna och skyltarna som satts upp längs 

med dem och i Ljugarn, både gällande östkustleden men även de skyltar som finns som info längs 

med stranden, välkomstskylten m.fl.  

Henric ställde sig därefter upp och berättade om de tre webbsidorna och möjligheten för företagarna 

i Ljugarn att göra reklam för sina evenemang på ljugarn.se. 

Mats berättade därefter om idén med festivalen och vad som gjorts för att få till stånd en Ljugarn 

festival i mitten av augusti; tanken var att det skulle bli en festival den 14 augusti, som en avslutande 

fest för att förlänga säsongen och visa upp allt som Ljugarn har att erbjuda. Pandemilagen gjorde 

dessvärre att det blev övermäktigt och att festivalen fått ställas in. 

Därefter togs förslag upp för diskussion, kring sånt som Ljusa udden borde ta sig an framöver, Robert 

inledde med två förslag: 

• Anlägga en gångbana/promenadväg av t.ex. timmerstockar längs med stranden, för att skilja 

gångtrafikanter med övriga trafikanter längs med Strandvägen. Kanske även ljussatt på något 

sätt. Förslaget gillades när man förtydligat att det inte var tänkt att bli någon asfalterad 

gångbana. 

• Göra ett utegym vid gamla minigolfbanan med finansiering från Allmänna arvsfonden. 

Förslaget gillades. 

• Tommy Andersson, ordförande i Hamnföreningen, bad om hjälp med projekteringen och 

ansökan om medel för att muddra hamnen. Robert svarade att Ljusa udden gärna hjälper 

med det. 



• Sätta upp varningsskylt vid Gamle hamn som informerar om kraftiga underströmmar. Peter 

meddelade att en skylt redan är klar och ska sättas upp. 

• Sjösätta pråmen som en besöksattraktion, med dagsturer ut till Storholmen. Detta förslag 

fick inget större gehör, eftersom det blir svårt att få någon/några som ska sköta det och att 

folk som tagits dit på liknande dagsturer har tyckt att det varit svårframkomligt/snårigt, och 

inte så mycket att se på. 

• Lägga pråmen vid kajen, så att fler kan se den i sitt rätta element. Detta förslag fick inte 

något större gehör, eftersom det också är svårt att genomföra, pga brist på folk som behövs 

för att genomföra det; sjösätta pråmen, se till den vid oväder och ta upp den inför hösten.  

Tommy Andersson passade på att informera om vad som hänt inom Ljugarns hamnförening;  

o De har byggt 6 nya sjöbodar, som de sålt dyrt för att finansiera skötseln av 

hamnen.    

o De har själva byggt optimistjollar under vintern, som nu används i seglarskolan. 

o Seglarskolan börjar 26 juli, med 22 st elever, den hålls av Erik Tedén och Mikaela 

Rodberg. Kravet är att man ska vara simkunnig och barnen är mellan ca. 9-10 år. 

Han von Heijne, ordförande i Föreningen Ljugarn, deltog också på Kaffikalaset och passade också på 

att berätta om Föreningen Ljugarn: 

o De har renoverat bastun, som pga av Corona inte är öppen, men den går att hyra i 

slutna sällskap. 

o De har totalrenoverat fossilmuseet, med råd/stöd av Sara Eliasson, fossilexpert 

från Gotlands museum. 

o De har påbörjat renovering av röda magasinet. 

o Medlemsintäkter är deras största inkomstkälla. 

o År 2028 firar kvarnen 200 år, så de kommer att planera någonting för att 

uppmärksamma det. 

o Galleriet i hamnmagasinet är numer största galleriet på östra Gotland. 

o 28 juli är det jazzkonsert i magasinet och tidigare samma dag hålls 

Ljugarnsvandringen. 

Därefter uppkom inga fler förslag och Robert tackade alla som kommit och för alla goda idéer. 

Ett särskilt tack riktas mot Frej och Barbro som ställde den vackra platsen till förfogande och som 

bistod med kaffe och te. 


