
Brunnberg 2016  
 
(Bestyrelsen har ikke kendskab til nogle afdøde Brunnberg – borgere) 
 
Formandens beretning / beretning fra koordinations-udvalget (herunder ejendomme & forsyning) 

 

Året 2016 var et godt år for Brunnberg; også en skelsættende år.  

Både med hensyn til økonomi (herom mere senere), men også for byens beboelse, aftaler om 

tilsyn, fraflytning og salg… 

 

Bestyrelsen har det forgangne år kun afholdt digitale møder – dvs. vi ikke fysisk har opholdt os i 

samme rum. Det er bestyrelsen opfattelse at denne form fungerer godt, dog suppleret med lidt 

stik-hovederne-sammen-møde når vi er i Brunnberg sammen.  

Hvis vi kan fastholde denne form kombineret med de faste udvalg, vil det reducere tidsforbruget 

som bestyrelsesmedlem og i fremtiden måske gøre det nemmere at rekrutterer nye medlemmer 

til bestyrelsesarbejdet.   

 

Som jeg kort berørte ved sommerfesten er Brunnberg nu ikke længere beboet hele året. I sommer 

fraflyttede Hanne og Byron efter 28 år som faste beboere i byen. Hackspätten er dog stadig 

beboet – og der skal lyde et velkommen til familien i Brunnberg. 

 

Det har betydet at vi som bestyrelse har måtte se efter nye veje for at skabe en fornuftigt løsning 

– både økonomisk og organisatorisk – med tilsyn af byen, specielt i de lange mørke vintermåneder. 

 

Da vintertilsynet ophørte ved sidste GF, fik vi i efteråret en aftale med Mats Berglund fra Östre 

Tönnet, om at føre tilsyn med alle huse i byen ca. 20 gange fordelt hen over vinteren – dette 

kombineret med en snerydningsaftale, så vi kan komme til Brunnberg hele året. 

Det er en aftale som vi er glade for og det er vores indtryk at det gælder os alle. 

 

Overordnet set er bestyrelsen værdig tilfredse med samarbejdsaftalen med Mats Berglund. Det er 

vores opfattelse at vi har samarbejde med en ordentlig og reel person, som bestyrelsen og byen 

kan stole på.  



 

Året er også nyt på andre områder. Skogsstationen er for første gang ikke en del af byens fælles 

områder længere. Hans (Talgoxsen) købte sidste år Skogsstationen. Vi glæder os alle til at se hvad 

du kan udrettet med den ”historiske bygning” 

 

Med salget af Skogsstationen står byen uden ”det fælles vaskeri” så her måtte der også findes nye 

løsninger. Et nyt vaskeri er på vej i den gamle redskabsrum. Det er planen at det kan tages i brug til 

sommer.  

 

Onsdagsarbejderne har i år været en broget affære. Deltagerantallet har ligget støt på mellem 3 – 

32, så mængden af udført arbejde har derfor været svingende.  

Ladeudvalget havde maling af de 5 lader på som arbejde et par onsdage i træk – men uden held. 

Derfor er vi nok nødt til at søge ekstern hjælp det denne arbejdsopgave.  

Vi har nogle løse overslag på arbejdet med de 5 lader på ca. 50-60.000 SEK, som vi gerne vil gå 

videre med. Vores lader er den del at Brunnbergs kulturarv som vi må passe på, både af praktiske 

hensyn (opbevaringsplads) men også som en del af vores fælles værdi.  

 

Vores badebro er ved at være godt slidt. Flere af opdrift-beholderne er defekte og den mindre del 

af brædderne skal udskiftes. Løst anslået vil det koste 6.000-8.000 SEK.  

Tilbud på en helt ny badebro ligger på 16.000-18.000 SEK, som bestyrelsen gerne vil have GF 

opbakning til at gå videre med.  

 

Sluttelig skal nævnes at årets sommerfest igen var en stor succes - tak til dem som - igen i år - 

gjorde en indsats for at vi igen i år havde en god dag samme. 

En lige så stor tak til de som igen i år satte Brunnberg på det olympiske vinterprogram med 

”børne-Vasa-løbet”. Tak for indsatsen til alle som har gjort en indsats i udvalg, ekstra arbejde, 

hjemmeside eller planlægning for byen.  

Det er den måde vi kan holde liv i vores alle samens Brunnberg – vores svenske drøm.  

 

Med de ord overlader jeg formandens beretning til GF. 

 


