ÅLGÅRDS KVARN & SÅG OCH FÖRENINGEN ÅLGÅRD
Ålgårds kvarn och såg är vackert belägen mellan Grindsbyvattnet och Assmunderödsvattnet, 6
km från Henån, Orust. Det är dokumenterat att den har varit i bruk sedan 1500-talet. Genom
århundraden har den varit viktig för lokal produktion men också som en samlingspunkt där
människor möts. Den har moderniserats från en enkel skvaltkvarn till skovelhjul och slutligen
turbindrift. Orust kommun har ägt Ålgård sedan 1968 och arrenderade ut till den sista mjölnaren
som höll igång kvarn och såg till 2002.
Orust kommun har genomfört en renovering av kvarn, såg och vattenvägar samt byggt en brygga,
toalett och parkeringar som är anpassade för rullstolsburna. Friluftsfrämjandet har en stuga för
övernattning vid Ålgård och uthyrning av kanoter och kajaker samt en naturparkourbana för
barn.
Föreningen Ålgård bildades 2011 och har i samarbete med Orust kommun gjort en omfattande
LEADER-finansierad förstudie för att kartlägga platsens behov och potential. Föreningen Ålgård
har även genomfört projektet ”Ålgårds som besöksmål och kulturell mötesplats” med medel från
Västra Götalandsregionen. Nu arrangeras evenemang som lockar besökare till området ungefär
en gång per månad samt tillfälliga kurser och föreläsningar. Kulturhistoria, konst, musik och
hantverk är återkommande teman. Föreningen Ålgård har samlat upp engagemang och
initiativkraft som finns i området och strävar mot en levande landsbygd. Företagare i närheten
har uttryck tydliga önskemål om samarbeten och det finns stora möjligheter att på sikt bidra till
en utveckling på nordöstra Orust genom att skapa arbetstillfällen och göra området än mer
attraktivt för åretruntboende.
På Ålgård finns lokaler som lämpar sig för kurser, workshops och tillfällig servering vid
evenemang och Föreningen Ålgårds medlemmar har tillsammans en bred kompetens. Intresset
för ekologi och miljöfrågor är starkt och det har därför varit en självklarhet att servera ekologiskt
och att ge utrymme för lokala och ekologiskt producenter vid föreningens evenemang. Återbruk i
olika former har blivit ett återkommande tema. Det vill föreningen nu utveckla tillsammans med
närliggande Utsikten ekoby för att förmedla kunskap om en ekologiskt hållbar livsstil och för att
fungera som en trevlig träffpunkt för människor som lägger vikt vid sådana frågeställningar.
Ålgårds kvarn och sågs framtid är ännu oviss. Orust kommun står inför ett beslut om
fastighetens framtid och det finns mycket som talar för en satsning på Ålgård som del i en
utveckling av östra Orust.
Mer om Ålgårds kvarn & såg och Föreningen Ålgård: www.algardskvarn.se

