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Styrelsemöten under 2021
18/1, 15/3, 8/4 vägmöte, 12/4 digitalt, 31/5, 17/8, 15/9 fiskeföreningen, 3/11.
Vi har ingen ordförande i styrelsen nu pga att Björn D hoppade plötsligt av i somras och
flyttade utomlands. Vi i styrelsen har hjälpts åt resten av året.

Agnbäck
Vi har grusat, grävt och breddat grusvägen ner till de 2 vindskydden. Dessutom ner till
vattnet för att kunna lägga i privata båtar där istället för vid Birgerstugan då det kan störa de
som hyr stugan.

Byggt ett jättefint bord med bänkar runt i paviljongen på kullen vid vattnet i Agnbäck.

Haft 15 st får i Agnbäck mellan maj-augusti. Vi har haft ett schema för att åka dit och räkna
fåren 1 gång /dag så inget hamnat på rygg eller fastnat. 14 personer har gjort detta och då
blev det 1 gång varannan vecka per person.
Satt upp informationsskyltar om allemansrätten och beteende i naturen runt Agnbäck och
Gunnarsjö, vindskyddet och höga bro som Kommunen ville ha satt upp på flera ställen i
kommunen.

Uthyrning högsäsong Agnbäck:
Birgerstugan har varit uthyrd under juni, juli och augusti 60 nätter.
Vindskydden har varit bokade under juni, juli och augusti ca. 55 nätter.
Kanoterna har varit uthyrda ca 100 gånger under juni, juli och augusti.
Övriga månader mellan maj t.om. november har även varit bra uthyrt.
Det är ett populärt ställe för övernattningar, utflykter, grillning, vandring och det hålls ändå
väldigt rent för att vara många besökare där.
Vi har 4 st kanoter och 3 st vindskydd som vi hyr ut. Givetvis får man bruka och sova i
vindskydden gratis men om man vill försäkra sig om att ingen annan är där då så kan man
boka dem. Sedan har vi även hyrt ut under maj-november
Allt detta är bokat på vår bokningstelefon som vi köpt in i våras, telefonnumret är:
076-0468751.



Många har även tältat på platån och vid stugan när de hyrt den. Flera har även tältat på gräs
parkeringen samt ställt någon enstaka mindre husbil någon natt.

Vi har köpt in en ny 1,20 säng till Birgerstugan samt städgrejer, formar, skålar, slevar osv.

Även gjort vårstäd i stugan före uthyrning.
Städat och skurat de 3 toaletterna ca 1 ggr /vecka.
Ringt för bokning av tömning 5-6 gånger under 2021.

Haft träffar för att röja och fixa i Agnbäck 28/3, 17/4 och 8/5. Då har vi fixat bland buskar, sått
ängsblommor, krattat, klippt, fyllt på ved och gjort snyggt.

Vi har nu godkänt dricksvatten till stugan och till toaletterna samt till källaren i Agnbäck.

Köpt in minst 3 stora säckar ved på pall till Agnbäck. Det har gått åt mycket och vi har satt
upp skyltar om betala med swish 30 kr för 10 st ved träd.

Köpt in 5 st kartonger med foldrar om vandringsstigar som vi fyller på i Agnbäck, vid affären
och i Varberg på turistbyrån och Erlands cykel. Dessa tar vi 20 kr st för som swishas till
1232529931.

Haft möte och rundvandring i Agnbäck med biblioteket som önskar sätta upp en
sagopromenad i Kungsäter.
Då passar Agnbäck bra. De vill sätta upp ca 16 st skyltar med bok saga på en promenad på
ca 1 km. Från anslagstavlan ner för backen mot stugan, till vänster in i fårhagen längs sjön,
runt den lilla kullen med paviljong förbi bakom vindskydden och upp vägen till parkeringen
igen. Eventuellt en runda uppe på platån.
En sådan sagopromenad finns i Brunnsbergsskogen i Varberg.

Startat ett samarbete med Tolkens fiskevårdsförening
För att hålla sundets genomfart bättre för båtar och kanoter. Vi bjöd dem att komma på ett
möte i Birgerstugan för att samtala om när och om vi kunde göra detta samtidigt. Vi kommer
fortsätta detta samarbetet för att även dela på kostnader.
Vassröjare Vi har bokat in Smålands vassklippning den 23-24/9 som röjde mycket vass vid
sundet och även vid nedre Tolken. Han var här i två dagar och röjde även i övre Tolken och
runt Hjortnäs också för Torestorps fiskevårdsförening i Tolken.Röjningen blev fantastiskt bra.

Digitalt vägmöte
Har vi haft med vägföreningen fram till Agnbäck tillsammans med kommunen. Leif
Andersson, Sebastian Larsson, Magnus Thomson från kommunen. Jörgen Fors, Staffan
Tsar från vägföreningen.  Per Torefalk, Johan Olsson från styrelsen.
Då tog kommunen beslut på att vägföreningen köper in godkända gupp som kommunen
finansierar. Och nu är det mellan dem som kommunikationen ska ske. Bygdelaget har inget
med vägen att göra och ska inte kontaktas angående klagomål från vägföreningen.

Växtkraft har varit här i Kungsäter och hjälpt 4 föreningar 2 dagar/vecka med lättare
arbeten.



Bygdelaget, bygdegårdsföreningen, hembygdsföreningen och kungsäter IF.
Detta har pågått under perioden mitten på Maj till mitten på Augusti.
Bygdelaget har fått hjälp med gräsklippning och med röjsåg i Agnbäck, rhododendronstigen
och en gång vid affären.

Botagärde
Vi har fått ett bord med bänkar till lekplatsen på gräsmattan. Ingen belysning ännu.

Gunnarsjö
Grus och nytt fint bord till vindskyddet i Gunnarsjö är byggt och fixat av Arne Johansson. I
Gunnarsjö har också röjts vid mötesplatsen, på väg till kolerakyrkogården och vid Höga bro.

Norr om Varberg
Är vi med i och den 18/9 hade många öppet sina besöksplatser. Det vi gjorde var att sätta
upp vimplar vid infarten till Agnbäck.
Vi har ingen förtäring el dyl. Vi är fortsatt med för det gör att vi finns med på kartan med våra
vandringsleder.

Rhododendronstigen
Under våren gjort vi två långa bågformade bänkar, en vid grillen och en längre bort som
monterades  på plats. Det blev jättefint.
Under Juli månad har vi renoverat vindskyddet bakom Rhododendronstigen. Vi har rivit bort
de 4 nedre stockarna runt om och byggt på vindskyddet underifrån med 5 lager stockar så
nu går det att stå raklång inne i vindskyddet.
Ett stort rejält bord ska Arne tillverka och det ska sättas in så det inte går att bära ut och elda
upp. Vi satte tillbaka de gamla smala bänkarna men vi har pratat om att göra bredare.
Köpt in 20 st fågelholkar som ska sättas upp längs stigen och i Agnbäck. Flera av de gamla
holkarna har gått sönder.

Röjt omkullvälta träd i Rhododendronstigen. Vi har klippt gräs och gått med röjsåg runt
Botagärde lekplats, fågeltornet, Agnbäck och Rhododendronstigen.
.
Konstprojektet
Vi fick höra före julen 2020 att det varit stort intresse för konstprojektet i Kungsäter.
Det var 84 st konstnärer som sökte uppdraget och en kommitte har valt ut 3 st av dem som
var här på besök den 14/1 -21 för ett första möte i parken tillsammans med Bodil Hedberg
konstsamordnare från Varbergs Kultur och fritidsförvaltning.
Konstnärerna heter Helena Marika Ekenger, Peter Johansson och Sara Nielsen Bonde.
Sedan var konstnärerna här igen 22/6 och någon från Varbergs energi för att undersöka om
det går att belysa konstverken.
Invigningen gick av stapeln den 16/10 med ca 100 st besökare. Lena Språng höll
invigningstal och konstnärerna berättade om sina verk. Tyvärr var det en mycket blåsig dag
så det var svårt för besökarna att höra.
Efter invigningen fick folket gå en tipspromenad som bygdelaget ordnat runt stigen för att
avsluta vid vindskyddet bakom berget där det bjöds på korv, kaffe och fika av Varbergs
kommun. Bygdelaget hjälpte till att dela ut och grilla. En mycket lyckad dag som
Kungsäterborna kan vara stolta över länge framåt.

Styrelsen genom sekreterare Eva Olsson


