
Programkommitténs möte 20211011, 11.00 på Bella Vista (BV).  

Närvarande: Marita, Elisabeth B, Carmen för Museet, Eva Hermansson, Gun-Inger, Eva-Lena, 

Karin för Bella Vista inne, Åke för Lyckorna, Rolf Hermansson Korsviken Byggnadskommittén, 

Rolf Hermansson Berg Aröds kvarn, Ingemar för foto, Eva Bergström för styrelsen och  Anna-

Clara för Information.  

Marita hälsade välkommen och öppnade mötet som idag hölls inomhus på BV. Vi började med fika 

och fick smaka på tunnbröd med hemkärnat smör som föreningen erbjuder besökarna på 

Bredfjällsdagen att provsmaka. Smörgåsen vi fick idag passar bra att ha på julmarknaderna. 

Årets Bredfjällsdag var mycket lyckad med många barnfamiljer och det var stor efterfrågan för 

provsmakning, dels brödet och dels bryn- och äggost, det gick åt 4 brynostar  och 11 äggostar 

Kura skymning 24 oktober 16.00 på BV, Janne Dahl och Lars Linsten underhåller och berättar 

om ”Ångbåtstrafiken på Bohuskusten”. Kaffeserveringen med hembakat startar 15.00 och pågår 

fram till 16.00 då underhållningen börjar. Inträde är 50:- och då ingår fika. 

Samma upplägg gäller för nästa Kura skymning på BV som sker 14 november 16.00 då Olle 

Arvids berättar om ”Djur och natur i vårt närområde”. 

Vi har diskuterat möjligheter till att hålla öppet några timmar i veckan då många har framfört 

önskemål att kunna besöka BV, dels köpa böcker och dels kunna läsa om Bredfjället. Vi har två 

uppsättningar av Dan Wickströms 7 pärmar om torpinventering, en uppsättning finns för hemlån 

och görs via Inger Karlsson och en uppsättning finns på BV att läsas på plats. Det är tillgängligt att 

kunna besöka BV då fotogruppen och hemsidegruppen är på plats. Vi tror det kan vara en bra 

lösning att t.ex. 2 personer är på plats en bestämd veckodag eller kvällstid, bjuda på kaffe o bulle. 

Två datum för julmarknader finns bestämda 4 och 11 december. Om inga nya restriktioner ges 

från FHM så kommer det att serveras julsmörgås inomhus på BV, museet håller öppet och liten 

loppis på utsidan. Det kommer att säljas lotterier, hembakat, äggost och brynost på en julmarknad 

utomhus.  Ingemar undersöker leverans av beställda tomtar. Nytryck av slutsålda Minnesbilder bör 

finnas klara till julmarknaderna så även Kalender 2022 och Minnesbilder 2021. 

Övriga julmarknader som informerades för Ljungskile var Röda Korsets på Sofiedal 20 november 

och Ljungskile dansare och spelmän har sin 27 november. 

Eva B informerade om en kommande brandlarmsövning som blir på BV innan nästa styrelsemöte 

18 oktober 17.00. De som är intresserade och vill närvara är mycket välkomna till BV.  

Det ges möjlighet att baka i Vadet i höst. De som är intresserade att baka 12 november kontaktar 

Eva B då hon och Karin Eriksson kommer att vara på plats och var och en tar med egen deg. 

Ingrid Kennborn kommer att vara i Vadet för brödbak den 19e eller 20e november. 

Mycket viktigt att Vadets element är på låg nivå då ingen skall använda huset, vi skall inte elda för 

kråkorna. Dorotea fick en hög elräkning då elementen stått på max i Vadet. Tydlig instruktion 

behövs och viktigt att detta görs rätt vid uthyrning, Eva B kompletterar i uthyresinstruktionen. 

Rolf H informerade från Byggkommittén att nu är vattnet avstängt inför vintern på torpet. Fönster i 

torpets övervåning är utbytt. Föreningen har fått enkupigt taktegel i gåva. 

Programkommittén kommer att baka tunnbröd till julmarknaden och även pepparkakor på BV. Det 

kommer även att stöpas ljus som kan säljas och det är vita ljusstumpar som skall användas. 

Vi påmindes att föreningen firar 90 år nästa år så kom med förslag och ideer till styrelsen. 

Tack Marita för allt gott till kaffet. Nästa möte i programkommittén blir 8 november 12.00 på BV. 

Noterat från mötet; Anna-Clara Olofsson  


