
Protokoll fört på möte med styrelsen för          

Berghemsvänner 2015-05-31 

 

Närvarande : Lars-Ove Nilsson, Ann-Charlott Hilding, Madelen Johansson, 

  Noha ( Matihilda) Engström, 

Via skype:       Nils-Erik Nilsson, Maria Rodèn, Björn Helgesson 

      

          

Frånvarande:  

 

1. Ordföranden hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna.                              

 

3. Ekonomi 

Kassören redovisar att vi har totalt 177 183 kr på kontona.  

Huvud bok  87 441 

DÖH konto  48 125 

KIR konto     41 617 

 

Vi har fått följande i bidrag från Sverok 10 000 till fasta kostnader och   

35 000 till eldstaden i värdshuset. 

 

 

 

 

4. På gång i byn och bokningar. 

 

Nästa arrangemang på byn är bröllopet helgen innan midsommar.      

Ann-Charlott är kontakt person där. 

 



Fråga Hur blir det med midsommar i byn. Förr om åren har vi tilsammans 

med Juneborg arrangerat detta. Ann-Charlott hör med Juneborg 

föreningen.  

 

Nu i helgen kommer det att fortsättas på eldstadens skorsten. Viktigt att 

många kommer och hjälper till.  

 

Nytt skydd för conteinern är på gång. Ulf och Ann-Charlott ordnar detta.  

 

Huset Juneborg. Vad händer med deras utbyggnad, när blir den färdig 

och vem har ansvaret.  

 

Brunnen. Inget har hänt. Madelen hittar inte någon som kan hjälpa oss 

med den. Reidar får ta över och hitta någon som kan komma och leta 

åder, sedan borra en brunn.  

 

Angående sophämtning på byn. Björn har pratat med kommunen. Han 

fick svar att ska vi ha sortering måste vi ha sophämtning. Han backade 

och just nu händer inget. Vi har haft problem innan att bli av med 

kostnaden för sophämtning, så detta vill vi inte ha igen.  

 

Björn redovisar att DÖH gått bra, redovisningen finns på fb. Positivt i det 

stora hela, bara lite negativt. Tex. För lite ved, för dyr mat 

Han föreslår även två nya arrangörer till nästa år. Markku Engström och 

Mikael Lestander. 

Styrelsen beslutar att Markku och Mikael arrangerar DÖH nästa år. 

 

Ta upp frågan om hur vi agerar med problem personer på våra lajv. Vi tar 

upp detta på nästa styrelse möte. Alla är inte med längre.  

 

 

 

 

 

5. Brandsäkerhet. 

 

Brandgatan runt byn är delvis huggen och arbetet fortsätter. Turatt det 

inte är så tort.  



 

Tillbuds rapport från DÖH är på gång. 

 

6. Bygg gruppen 

 

Byggruppen planerar ett möte till helgen.  

 

Vi har fått och betalat fem bygglov.  

 

Björn vill lägga bakar på taket till oktagonen. Först ska det på nytt 

tjärpapp och sedan riktiga plank inte bakar. 

 

Plåttak på dasset i höst. 

 

Släpet vid vändplan undras det över. Leta en bättre förvaring till det och 

kör ner det till off platsen under lajv.  Är bra att forsla packning med från 

off parkeringen till byn.  

 

Måste få ett tät lock på brunnen. Reidar erbjuder sig att gjuta nya kanter 

på brunnen och ordna ett lock så inte skräp och regnvatten kan förorena 

i brunnen.  

Styrelsen ger Reidar detta uppdrag. 

 

 

 

 

7. Övriga frågor 

 

 

 

8. Kommande möten planeras. 

Styrelsen  28/6 17.00 

   

  

 

9.  Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 



 

 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

Lars-Ove Nilsson  Ann-Charlott Hilding 

 

 

 


