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Verksamhetsberättelse år 2020 

 
Styrelsen för föreningen Lahälla Knottfabrik får härmed avge följande berättelse: 

Föreningen har under 2020 fått ett fint tillskott av både kapital och medlemmar vilket resulterat i att flera 
projekt har slutförts trots situationen med Covid-19. Vid föregående årsmöte hade föreningen 44 
medlemmar, den 31/12 2020 hade antalet medlemmar ökat till 72. 

Med hjälp av flera engagerade medlemmar har röjning av sly runt Knottfabriken under ledning av Steve 
Larsson och Göran Sandström ägt rum. En minnessten togs fram ur områdets skrotsten därefter 
jämnades marken till framför fabriken för att göra området mer framkomligt. 

Räls och vagn skänktes under våren till föreningen av fotograf Lars Andersson.  

Takryttare som tillverkats av Byggtjänst i Lysekil AB och som bekostats med bidrag från Gustav VI 
Adolfs fond för svensk kultur monterades på plats av föreningens medlemmar.  

Lysekils Kommun skänkte en minnestavla med fotografi av stenarbetare i Sodom som sattes upp 
framför minnesstenen.  

En berättarbänk placerades intill minnesstenen lagom till invigningen. Därefter tillkom en QR-kod med 
en nedladdningsbar filmberättelse om Knottfabriken. Ytterligare en berättarbänk placerades i hamnen. 

Av Stenhuggarmuseet i Hunnebostrand har föreningen erhållit en stensättarmaskin samt ett större antal 
verktyg mm.   

Stenhuggarveckan: 
2020-07-04  Årsmöte genomfördes i tält på hamnplanen, närvarande bjöds på förhandsvisning av 

minnesplatsen vid Knottfabriken före årsmötesförhandlingarna, mötet avslutades med 
lunch.  

2020-07-06  Hearing med ca.50 deltagare, se bifogad inbjudan.  
2020-07-09  Guidning i storbrottet av Rolf Danielsson. 
2020-07-10  Musikafton vid knottfabriken. 
2020-07-11  Knottfabriken besöktes av Götiska Förbundet, föreningen bjöd på lunch, föredrag och 

film i hamntältet. 
2020-07-12  Stenhuggarveckan avslutades med allsång vid fabriken. 

2020-09-02  Stormöte ägde rum på initiativ av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland. 
Deltagare var representanter för Västra Götaland regionen, Lysekils Kommun, Innovatum, Bohusläns 
Museum, Granitkusten samt Bohusläns Hembygdsförening och Lyse Hembygdsförening samt 
representanter från Lahälla Knottfabrik. Avsikt var att påbörja ett arbete med en målbeskrivning av det 
framtida kulturella utvecklingsprojektet Lahälla Knottfabrik.   
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Följande bidrag har beviljats under 2020;  
 Götiska Förbundet 20.000kr till renovering av fabriken. 
 Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 55.000kr för renovering av fabriken. 
 Lysekils Kommun Verksamhetsbidrag om 50.000kr för renovering av fabriken. 
 Lysekils Kommun Kulturbidrag om 2.500kr till skylt intill minnesstenen. 
 Thordénstiftelsen 50.000kr för renovering av väg fram till fabriken. 
 Granitkusten 28.295kr till ljudupplevelse, filmvisning och berättarbänk. 
 Kulturnämnden Västra Götaland 71.500kr till Stenhuggarveckan. 
 Herman Zetterbergs Stiftelse 45.000kr för bokprojekt. 

Bokprojektet (Boken om Lahälla) drivs av A R Konst och Kultur, historiker Rolf Danielsson samt 
Kulturlandskapet, kostnad för bokprojektet beräknas till 145.000kr. Kungliga och Hvitfeldtska 
Överskottsfonden beviljade under februari 2021 35.000kr till detta projekt. 

Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur har under 2021 beviljat ett bidrag om 100.000kr för fortsatt 
renovering av fabriken. 

Föreningen har ej fått beslut gällande ansökningar från; Längmanska Stipendiefonden, Wilhem och 
Martina Lundgrens stiftelse och Plates stiftelse. 

Föreningen är med i ett Leaderprojekt kallat ”Pusselprojektet” vilket drivs av Granitkusten, projektet 
handlar om att ”pussla ihop” en historisk berättelse om stenhuggarbygderna i Bohuslän under 100 år. 
Projektet kommer att innefatta en QR kod på pusselkartongen med berättelser om tio utvalda områden 
samt en bilaga inne i kartongen med berättelser. 

 

Styrelsen har under 2020 bestått av: 
Ordförande: Leif Sundström 
Vice Ordförande: Johan Romberg 
Sekreterare: Cheyenne Röckner 
Kassör: Henrik Williamsson 
Ledamöter; Marianne Gillberg Wallner & Anita Larsson Modin 
Styrelsesuppleanter; Siw Lycke, Steve Larsson & Quentin Flodén 
 
Revisorer; Anders Bissman & Inger Flodén 
Revisor suppleanter; Jimmy Karlsson & Alina Tetu Eriksson 
Webbredaktör: Johan Romberg  
Ordförande valberedningen: Richard Åkerman 
Ledamöter valberedningen; Philip Robén & Elisabeth Åkerman 
Fotoansvarig: Anders Bissman 
Områdesansvarig: Steve Larsson 
 

Totalt har 23 möten hållits under 2020. Föreningens kassaflöde är positivt då antalet medlemmar ökat 
samt att många bidrag beviljats till olika projekt. 
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Några kommande projekt under 2021 enligt följande; 
 

 Tillverkning av dörr. 
 Renovering av grund och syll. 
 Röjning av sly i stenbrott och framför fabriken. 
 Fortsättning på berättarbänksprojektet. 

 
Föreningens medlemmar och styrelse vill rikta ett särskilt Stort tack till alla våra 
sponsorer under det gångna året; 
Västra Götalandsregionen, C. Andersson Gräv, Götiska Förbundet, Lysekils Kommun, Preem, Gustaf B. 
Thordéns stiftelse, ICA Nära i Brastad, Christer Olssons Stenarbeten, Brastad Blomsterhandel, 
Byggtjänst i Lysekil, Brastad Bageri, Kungliga och Hvitfeldtska Överskottsfonden, Zetterbergs Stiftelse, 
RadioControl SMD AB, Röckab AB, Lysekils Bokhandel, Mats i Medbo (Karlsson), Färgbolaget i Lysekil, 
Granitkusten, LL 1903, Lyckes Smycke & Present, Lantz Möbelbutik i Hunnebostrand, Gustav VI Adolfs 
fond för svensk kultur, Biliv biluthyrning, Sjöstens Trätunnor AB, LyskekilsPosten, Stenhuggarmuseet i 
Hunnebostrand, Glicko, Bohusläningen och P4 Väst.  
 

Även ett stort tack till alla de som hjälpte till med allt mellan himmel och jord under året som tex. röjning 
av sly, dukning, disk, dragspel, anekdoter, grävning, sång, musik, snickeri, bakning, städning, 
montering, glada tillrop, fika, matlagning, planering och allt annat som krävts för att genomföra det 
gånga årets projekt. 

       
Ingen nämnd ingen glömd. 
 

 
 
 
 
 
 
Brastad 2021-03-28 
 

_____________                   _______________             _______________ 

Johan Romberg                   Henrik Williamsson             Cheyenne Röckner 
Vice Ordförande                   Kassör              Sekreterare 

 

  
_____________________                                        ________________ 

Marianne Gillberg-Wallner                                        Anita Larsson Modin   
Ledamot                                                               Ledamot   


