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Generalforsamling Brunnberg 11/5 2019 
 

Mødet blev afholdt hos Oxymat i Helsinge, tak til Jesper Sjögren som sørgede for 
lokaler og kaffe. 

Dagsorden: 
Valg af dirigent -Thomas Geert 
 
Udvalgenes beretning om deres arbejde og evt. udgifter samt evt. nye 
medlemmer 
 

Koordinationsudvalget  
Sommerfest  

 Sommerfesten 2018 blev traditionen tro igen et tilløbsstykke, med over 
hundrede deltagere. Velkomstdrink, ”grillmad”, kage og kanokonkurrence, 
alle priserne. Kort sagt som vi plejer. Dog gjorde sommerens forbud mod brug 
af åben ild, at selve grillhyggen forsvandt, men det er udvalgets opfattelse at 
alle hyggede sig alligevel. 

 Stor tak til ”festjuntaen” for et stort arbejde.  
 Sommerfesten 2019 vil blive afholdt onsdag d. 24. juli - uge 30. 

 

Onsdagsarbejde 
 Udvalget er af den opfattelse at onsdagsarbejdet er under pres disse år, og 

lægger op til at vi må diskutere og justere hvor fremtidens fællesarbejde - 
som vedrører som alle - skal udformes.  

 Et er helt sikkert - jo mindre arbejde vi selv lægger i byen - jo flere opgaver vil 
vi skulle betale eksterne håndværkere for at udfører.  

 

 

Tak til alle som i løbet at året har bidraget med arbejdskraft, koordination eller 
gode råd, til alles fælles bedste.  
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Økonomi  

 Godkendelse af regnskab – regnskabet ligger på hjemmesiden  
https://brunnberg.dk/images/Generalforsamling/2019/2018_regnskab_dansk.pdf 
 

 Regnskabet for 2018 blev præsenteret og gennemgået. 

 

 Opmærksomhed på at udgifterne for 2017 er på 204.379 og 2018 på 173.402, 
hvis vi fortsætter med det kontingent som vi har nu, vil vi ikke have råd til at 
udføre de arbejder som ladeudvalget og mark og skov udvalgene foreslår 
udført.  
 

 Hvis de respektive udvalg skal have en berettigelse i forhold til, at komme 
med anbefalinger til arbejde, der skal udføres, er det nødvendigt, at der 
afsættes midler i regnskabet til disse indkomne arbejder. 
 

 Man kan undgå kontingentforhøjelser i de kommende år, hvis man ikke 
anskaffer en snescooter og anvender midlerne til vedligehold af laderne.  
 

 Udgiften til Mats er nu lagt over på set svenske regnskab da vi derved kan 
spare moms. 
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Forsyning & Ejendomme  

 

Drifts- og vedligeholdelsesplaner for byens bygninger  
 Byrons Atelier ønsker at indgå i Brunnberg By. Punktet tages op under 

indkommende forslag. 
 Byens lader vil blive behandlet under punktet Ladeudvalget. Herunder maling 

og renovering af lader - se særskilt oplæg.  
 

Elforsyning 
 Vi ligger stadigvæk stabilt i vores elforbrug på ca. 12.000,-. De ca. 5600,- er en 

fast pris for vores 12 lyspunkter. Resten er elforbrug i vaskehus og pumpehus. 
 

Renovation  
 Der smides stadigvæk alt for meget ”storskrald” i containeren. Den er - som 

tidligere diskuteret - kun til almindelig dagrenovation, som er det daglige 
affald fra husholdningen dog skal en del sorteres fra til genbrug.  

 Det gælder blandt andet glas, flasker, dåser, pap og papir.  
 Findes der andet i containeren end dagrenovation ved tømningen, stiger 

prisen fra ca. 1000,- til 4000,- SEK pr. ton. Ligesom det betyder flere 
tømninger, hvor grundtaksten er ca. 2000,- pr. tømning. 
De penge vil vi stadigvæk meget gerne bruge på noget mere konstruktivt i 
Brunnberg 

 I regnskabet fremgår det at vores mængde af affald, stiger stødt år for år, en 
del kan bl.a skyldes vin flasker. 
 

 Dagrenovation er brændbart affald, der let rådner og derfor er uhygiejnisk. 
Det kan f.eks. være: 

o snavset papir, pap og plast 
o emballager (kartoner til mælk, juice m.m.) 
o sod, aske og støvsugerposer  
o engangsbleer og hygiejnebind  
o rester af kød, fisk, sovs og fedt m.m. 

 Dagrenovation skal lægges i containeren - ALT andet skal stadigvæk køres til 
Återvindingscentralen i Ekshärad. Bemærk åbningstiderne:  
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Nya öppettider Ekshärads återvinningscentral 

Måndag 08.00 - 16.00* 
Tisdag 08.00 - 18.00* 
Onsdag 08.00 - 16.00* 
Torsdag 08.00 - 16.00* 
Fredag Stängt 
Lördag Stängt 
Söndag 09.30 - 14.00 

*Lunchstängt 12.00 - 13.00 

For yderligere oplysninger: Ekshärads återvinningscentral 

 
 Der er kommet besked fra Hagfors kommune om at de forholder sig retten til, 

at håndtere byens affald. En del husejere har modtaget information fra 
kommunen som brev, andre har modtaget besked som e-mail, men ikke alle 
har modtaget information. Brevet vedhæftes som fil til denne mail og lægges 
på hjemmesiden. Informationen går på, at affaldssorteringen nu skal ske pr 
husstand, således at alle husene skal have separat affaldshåndtering, dette 
bliver en betragtelig merudgift pr. husstand, derudover lægges der 
umiddelbart op til, at der kun vil være tømning i sommerhalvåret, da byen 
betragtes som sommerhusområde.  
 

 Debat om affaldssortering generelt. Alle er enige om, at affaldssortering er at 
foretrække, men at det bør foregå for hele byen og ikke de enkelte husstande. 
Forslag om at vi i byen får et fælles sorteringssystem 

 Vi afventer stadigvæk mere information fra Hagfors Kommune omkring den 
”fælles” løsning. Anders Dahle er stadigvæk på ”sagen” 
Michael følger op på sagen sammen med Anders Dahle. 
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Vandforsyning. 
 Det er udvalgets opfattelse, at alle huse fortsat har et konstant og ensartet 

tryk på brugsvandet. Der er nu etableret en elektrisk styring af vores to 
vandpumper til attelierende drift, så de slides mere ens fremover. 

 Vi afventer udskiftning af hydroforen (tanken til at sætte vandet under tryk), 
som efter ca. 60 års drift er ved at gennemtære. Der er kommet ny hydrofor 
tank samt udskiftning af en ventil til godt kr 1.000. De samlet afholdte udgifter 
var under budgettet. Udviklingen af den svenske kronekurs gør at svenske 
tilbud bliver billigere end estimeret. 

 Lige nu er tilbud om ny gangbro er ude nu, Oxymat er kommet med det 
billigste tilbud, og får hermed opgaven. Alle fremmødte billiger dette valg. 
 
Tak til Lars (Svalen) for utrætteligt arbejde med at sikre, at vandforsyningen er 
stabil i byen. En indsats som har sparret byen for udgifter til både tilsyn og 
håndværkere.  

 

Afvanding. 
 Det er udvalgets opfattelse at vores afvanding virker efter hensigten, 

bestyrelsen er ikke bekendt med, at der er huse som har problemer med vand 
i kælder og lignende. 

 

 

Sneplovning og veje 
 Denne vinter har igen givet meget sne. Mats Berglund har derfor igen måtte 

rydde ekstraordinært meget denne vinter.  
 

Orientering om forsikring af langtidslejer.  
 Udvalget har fundet en økonomisk holdbar løsning for de 6 huse.  
 Måske skal vi på længere sigt se på en løsning for hele byen. Det er vores 

opfattelse at forsikringerne er kraftigt stigende i Brunnberg. 
 

Generelt om forsikringer, enkelte husejere har fået den oplevelse at deres 
forsikringer er steget. Ud fra det tilbud, der er kommet til langtidslejerende, 
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kunne det måske være en fordel, at vi går sammen om at få forsikringer, med en 
mulig besparelse på ca 1.000 kr årligt. 

 

Generelle betragtninger: 
 Endnu i år må vi konstatere, at de områder hvor medlemmerne selv stiller op 

med tilsyn, professionel viden og arbejdsindsats er uvurderlig for foreningen, 
sparre udgifter til ”andre” professionelle.  

 Derfor kan udvalget kun opfordre alle, som har specifik viden inden for 
områder, som kunne have interesse for byen, at stille op når det gælder.  
På den måde kan bestyrelsen holde kontingentet på et rimeligt niveau nu og 
fremover. 

 
Skov & Mark 

a) Slåning af diverse græsområder  
Dette har vi foretaget gennem aftaler med Mats Bjerglund, Ö Tönnet og Leif 
Eriksson, Barktorp.  
Det var aftalen, at Mats skulle foretage en første slåning af grøfter og ladenære 
områder i midten af juni og i midten af juli skulle Mats igen slå visse ladenære 
områder herunder boldbanen. Med Leif var det aftalt, at han skulle slå, således at vi 
selv kunne rivning og fjerne høet på den vestlige mark ved boldbanen, marken 
mellem Sdr. Brunnberg/Högen og Orren mf. samt fællesengen overfor Skolan. 
Desuden skulle han slå og fjerne høet på halvdelen af den østlige eng øst for byen - 
godt 2 ha.  
Ovenstående pleje blev gennemført sidste år på nær den sidste del med slåning og 
fjernelse af hø på den østlige mark.  
Det var planen, at den øvrige del af græsengen ikke skulle bearbejdes i 2018.  
 
b) Bekæmpelse af Lupiner  
I forbindelse med onsdagsarbejde er en meget stor del af frøstanderende på Lupiner 
på fællesarealer blevet klippet af og bortskaffet. Dette arbejde har nu stået på 
igennem flere år og har betydet at mængden af lupiner er reduceret kraftigt i 
forhold til tidligere.  
 



Referat fra generalforsamlingen Brunnberg AB og Brunnberg bys 
grundejerforening 

 

9 
 

c) Fjernelse af væltede træer  
Vi har dels ved eget og del ved Mats og Leif’s indsats fjernet en række vindfælder 
(træer der er væltet af sig selv) der lå ind over engene.  
 
d) Udtynding af opvækst  
I det nordvestlige skovområde ned mod søen blev der udført udtynding af opvækst, 
således at der stort set er frit udsyn fra vejen og ned mod søen.  
 
I den kommende sæson er følgende planlagt:  

 Der er truffet aftale med Mats Berglund om slåning af ladenære områder to 
gange, slåning af et mindre græsareal til fjernelse af høet ved onsdags 
arbejde, slåning af alle øvrige områder med traktorslagleklipper.  

 Bekæmpelse af Lupiner. (Onsdagsarbejde - børnegruppe)  
 Fjernelse af vindfælder der ligger ud over marken/engen. (Onsdagsarbejde)  
 Fjernelse af ladenært træer ved Falläsen. (Mats)  
 Udtynding i skovområdet NØ for Täppan. (Onsdagsarbejde)  
 Udtynding af diverse opvækst i ”mellemskoven”. (Onsdagsarbejde) 

 
Spørgsmål om man kunne have mulighed for at husejerne kunne få leveret en 
træstamme, således det var muligt at få brænde. Man kontakter selv Mats, og beder 
ham om at levere den ønskede mængde træstammer til brænde. 
 
Forespørgsel om privat græsslåning, hvis man ønsker at Mats skal slå græsset, der 
kommer en mail rundt til alle hvor man kan tilmelde sig ordningen, udgiften til 
græsslåningen er en udgift man selv afregner med Mats. 
 
Spørgsmål om området er der udlagt som opvækstområde, om man selv må fælde,  
Udvalget skal tage stilling til opgaven, men de enkelte lodsejere må gerne tynde ud. 
 
se udvalgets målsætning, arbejdsprogram, kort samt årsberetninger på 
hjemmesiden  https://brunnberg.dk/udvalg/skov-og-mark 

 
Ladeudvalg (ad hoc) 
Præsentation af tilstanden på de enkelte lader. Flere lader trænger til vedligehold. 
Oprydning i laderne et must. Alle lader kræver en lukning af klimaskalden.  
Sønderbrunnbergladen og den øverste del af Täppanladen/Festladen er ikke i 
tilstande, hvor det giver mening at male. 
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Præsentation af udførte og planlagte opgaver: 

 Fallås- laden blev malet sidste år 
 Der er indhentet tilbud, se det vedhæftede Excel ark, hvor tidsplaner og priser 

fremgår, herunder hvilke opgaver der skal løses ud over selve malerarbejdet, 
samt hvilke entreprenører der er indgået aftaler med. 

Planen er lagt frem til 2022, generalforsamlingen tilkendegiver accept til planen. 
Spørgsmål om planen så fortsætter, svar at der konstant er fokus på ladernes 
tilstand, herunder opretning om nødvendigt. 
Diskussion om hvorvidt en gammel aftale om, at dem der anvender laderne, også 
holder dem ved lige, bliver effektueret. 
Forslag om at der kunne indkræves lejeindtægter fra dem der har annekteret 
laderne til privat brug, bestyrelsen foreslår at ladeudvalget til næste år kommer med 
et forslag om en eventuel leje. 
 
Der bliver givet udtryk for at sikkerhed er første prioritet. 
 
Spørgsmål om vi er underlagt klausuler, områdeplan. Byen er underlagt en stærk 
områdeplan som bevaringsværdigt, dvs hvis vi ønsker at nedrive lader skal det 
godkendes af kommunen. Hvis vi vælger at nedrive lader kan det efterfølgende være 
meget vanskeligt at få den genopbygget i forhold til områdeplanen. 
 
Spørgsmål om forsikring af lader i forhold til anvendelse af grill i festladen. 
 
Spørgsmål om koordinationsudvalgets forslag om maling af lader, spørgsmål til 
tilkendegivelsen af at flertallet af byen ikke ønsker at male i ferien, undren over hvor 
mange det reelt drejer sig om. Diskussion om hvorvidt holdningen er et vi selv skal 
stå for dette arbejde og det med hvad man vil bruge sin ferie til: ”kun at holde ferie 
eller om de ønsker at deltage i fællesarbejdet?” 
Indlægget handler primært om fællesskabsånden, hvor meget vil vi hver især 
bidrage med. 
Hvis laderne skal males af os selv, vil det kræve at vi bruger langt mere tid end der er 
afsat i forbindelse med onsdagsarbejdet. Det vi betyde at vi skal afsætte et par dage, 
afhængig af hvor meget arbejdskraft der bliver budt ind med. 
Bestyrelsen har observeret, at der reelt kun er ganske få onsdage, hvor der kan 
udføres onsdagsarbejde. På de onsdagsarbejdsdag, som der var sidste år, var der 
ingen som ville male lader, på trods af at der var indkøbt både maling og pensler. 
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Opgaven med at på bragt laderne i en acceptabel tilstand, har vist sig at være langt 
mere omfattende en umiddelbart antaget. 
 
Generelt bør hele konceptet for onsdagsarbejdet diskuteres 
 
 
 
 
3.Evt.  
Forslag fra husejere eller udvalg herunder nedsættelse af evt. ad hoc udvalg 
samt godkendelse af kommissorium og budget for udvalget 
Ingen indkommende forslag. 
 
Koordinationsudvalget ønsker generalforsamlingens opbakning til: 

I. indkøb af snescooter 
I.Til sikkerhed og større vinterglæde i byen, ønsker koordinationsudvalget at afsætte 
DKK 75.000.-til køb af ny eller nyere snescooter, både for at kunne trække spor og 
evakuere, hvis uheldet er ude. 
Det er hensigten af udvalget for Skog og Mark udarbejder regler for anvendelse og 
chaufføruddannelse vedr. scooteren. Driftsudgifter, anslået DKK 7.000.- er 
indarbejdet i budgettet: 
Forslag om at der i den forbindelse etableret et snescooterlaug. 
Kommentarer: 
Der skal generelt være faste regler om brug af snescootere i byen. 
Spørgsmål til hvad der er inkluderet i prisen (sikkerhedsudstyr, sporvogn osv) 
Der er allerede en sporvogn i garagen. 
Lige nu går overvejelserne på at indkøbe en brugt inden for det anmodede beløb. 
 
Hvis man udskyder indkøbet, vil der måske være mulighed for at indkøbe en 
eldrevet snescooter. 
Forespørgsel om man kunne leje en scooter i de mest aktuelle uger. 
Debat om at vores ferievaner generelt har ændret karakter, hvor flere og flere 
ønsker at slappe af i ferierne, dette skifte betyder derfor flere udgifter til at udføre 
arbejde/herunder præparering af spor. 
Der foretages afstemning. Et par huse kan ikke tilslutte sig forslaget, foreslår i stedet 
at pengene overføres til arbejdet på laderne. 
Forslag om at indkøb af snescooter udsættes et par år, da der lige nu er mange  
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udgifter der står i køb. 
 
 
Flertallet understøtter forslaget: forslaget er dermed vedtaget. 
Forslaget overgår nu til mark og skov. 
 

 
II.At indgå tilslutningsaftale med køberne af Byrons kunstværksted 
Det er en forudsætning for denne aftale, at køberne af kunstværkstedet betaler 
deres ligelige del af et samlet Brunnbergs opsparede kapital, der pr. 31/12 2018 
udgør 1/38 DKK 16.231,42, samt betaler vanligt kontingent til byen. Merindtægten 
ved denne aftale er indregnet i budgettet for 2019 og 2020. 
 
Denne konstruktion medfører ikke vedtægtsændringer umiddelbart, når der skal 
være vedtægtsændringer næste gang skal det tilføjes at huset har stemmeret på lige 
fod med alle –  
Er der mulighed for at melde huset ud af byen? I så fald burde der beløbet 
returneres, efter samme fordeling. Muligheden for at træde ud af AB bør skrives ind 
i vedtægtsændringerne 
Alle tilslutter sig forslaget, familien Reiff bydes velkommen i byen 
 
 
 
III.At øge kontingentet til DKK 7.500  
Det er koordinationsudvalgets opfattelse, at flertallet af byens borgere hellere vil 
holde ferie end at male lader. Ladeudvalget er kommet rigtigt godt og aktivt fra 
start, og koordinationsudvalget ønsker at kunne levere de midler, der er nødvendige 
for at gennemføre en tiltrængt renovering af byens 4 lader. 
 
Med 1 stemme imod, 2 undladte stemmer blev forslaget vedtaget 
besluttet med overvejende flertal. 
 

IV.At anvende DKK 50.000 af årets resultat i 2019  
(ikke afsat i oprindeligt budget) til byens lader, samt at godkende, at vi fra 2020 vil 
anvende DKK 70.000 til byens lader.  
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1 undlader at stemme alle øvrige fremmødte stemte for, dermed er forslaget 
vedtaget. 
 
 
5. Godkendelse af de 3 faste fagudvalg udvalgs sammensætning 
a. Økonomi: Mette Hvidberg og Jesper Sjögren 
b. Forsyning og ejendomme: Michael Christiansen, Lars Johansen, Karen Dilling, 
(Ib Johansen-hvilende medlem) 
c. Skov/Mark/ snescooter (SMS): Morten Lassen, Anne Fischer, Jens Ole, Vibeke 
Rasmussen, Uffe Christiansen. 
 
Ad hoc: Ladeudvalg: Jens Gilfelt (ønsker ikke længer at være formand), Søren Kodal 
& Ib Johansen. 
 
6. Valg af formænd for de 3 faste fagudvalg vælges for 2 år ad gangen  
a. Økonomi: Jesper Sjögren  
b. Forsyning og ejendomme: Michael Christiansen 
c. Skov/Mark: Morten Lassen  
d 
Ladeudvalg  
Har indtil nu været et ad hoc-udvalg, Jens ønsker at træde af som formand. Arbejdet 
i udvalget har vist sig mere omfattende en umiddelbart antaget. Det er afgørende at 
dette udvalg er i tæt samarbejde med forsyning og ejendomme, måske især set i 
lyset af de omfattende udgifter der er. 
Forslag om at ladudvalget næste år bliver konstitueret som et fast udvalg og dermed 
får en plads i koordinationsudvalget. I ladeudvalget er (Jens, Søren og Ib) 
 
7. Valg af formand for koordinationsudvalget vælges for 2 år ad gangen – 
Michael er genvalgt. 
 
8. Godkendelse af regnskab 
Regnskabet er godkendt 
 

9. Vedtagelse af budget, herunder budget for hvert udvalg 
Budgettet er vedtaget 
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10. Valg af revisor blandt medlemmerne for 2 år ad gangen  
Jytte er genvalgt. 
 
11. EVT 
Thomas: der er rigtig mange forskellige typer udstyr, som ejes af byen og deles. 
Dette betyder at man ikke kan lægge beslag på udstyr i flere dage, en kraftig 
opfordring til at man afleveret udstyr tilbage, så hurtigt som muligt, og ikke har 
udstyr stående der ikke bliver brugt. 

Licens: vi betaler nu alle licens via skatten. 

Jytte: Forsikringsselskabet IF har sat deres præmie op med 100 %, bemærk hvordan 
det er med forsikringspræmier generelt.  

Varmlandsforsikring tager ca 1700, der er stor interesse på generalforsamlingen, om 
at kunne få en fælles tilbud fra dette selskab, Jesper er tovholder på denne opgave 

Festudvalget består af Lene Dreyer, Mette Fjellerad, Anne Sjøgren, Line Ejlertsen og 
Rie Kodal 

Diskussion om hvorvidt sommerfester burde rykkes tilbage til den 3 onsdag i juli, der 
er ikke opbakning til dette forslag. 

Erling efterlyser, at der etableres en plan for de lader, der er i så dårlig stand at de 
ikke skal males. 

Onsdagsarbejde; et forslag om, at der udstikkes opgaver til alle husene, så man kan 
lave opgaven, når det passer ind. Som situationen er nu, er det ret begrænset, hvor 
mange timers arbejde, der reelt bliver udført. Især de meget store tunge arbejde 
som, maling af lader og lignende er opgaver er svære at få uddelegeret. Formanden 
foreslår, at vi re-tænker onsdagsarbejdet i en anden form. Det sociale skal være et 
element, da det er meget vigtigt for byen. 

Forslag om at der på opslagstavlen hænger en liste over de mulige opgaver der skal 
løses i løbet af sommeren. 
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Der efterlyses personer der kan redefinerer konceptet  

Peter Funder tilbyder at tage ansvar for færdiggørelsen af Stigs Hytte, der skal 
naturligvis være flere med. Spørgsmål om hvad der reelt skal være i hytten, er 
endnu ikke helt afklaret. 

Søren Kodal skal bruge lift til sommer, hvis flere er har behov for lift, skriv til Søren 
Kodal, des flere der går sammen bliver udgiften til liften billiger. Lige pt. er 
dagsprisen 900 skr og falder til ca 700 skr hvis der bookes flere dage. Der betales 
ikke for regnvejrsdage. Skriv til Søren kodal@kodal.net – gerne før udgangen af maj 
måned. 

 

Michael gør opmærksom på, at vi snart har 50 års og forslår, at vi i den forbindelse 
får udarbejdet et skriv. Derfor en opfordring til at alle der kan skrive en artikel om, 
byen, et eller flere huse, den danske historie, historien før danskerne, naturen livet i 
byen om sommeren, vinteren uden for sæson og andre interessante emner  

 

 

 

Til stede var repræsentanter fra følgende huse: 
Duvan, Falken, Fallåsen, Finken, Formandsbostad, Göken, Hackspätten, Hagan, 
Halla, Höken, Järpen, Kajan, Korpen, Kråkan, Kycklingen, Orren, Pålkullen, S. 
Brunnberg, Skogstuga, Skolan, Stigs Hus, Svalen, Talgoxen, Täppan, Under Boa, Övre 
Boa. ( Byrons værksted, først stemmeberettiget efter punkt 3.II) 

I alt 24 1/3 stemmer. 

 
 

 

Referent Rie Kodal 12/5 2019 


