
Sommarveckan 1013  

15-21 juli 

Hjärtligt välkommen till 1013 års upplaga av Österhus Vänners Vikingavecka. Vi 

har arbetat för att kunna erbjuda ett brett utbud av aktiviteter, workshops och 

föreläsningar under veckan, som vi hoppas tilltalar många av våra besökare. Nytt 

för i år är att vissa aktiviteter kräver separat anmälan för att vi skall kunna 

förbereda respektive workshop på ett bra sätt, vad gäller material, plats mm.  

Årets sommargille är det 25’e i ordningen och detta jubileum kommer att firas 

med klang, jubel och en tillbakablick över alla dessa år. För att sommarens gille 

skall bli det mest storslagna i mannaminne välkomnas både nya och gamla 

medlemmar till Österhus. 

Vi kommer även i år att genomföra ett stormöte för medlemmar under måndag 

kväll, vilket vi vill passa på att kalla till i samband med denna inbjudan. Detaljerad 

dagordning presenteras senare. 

 

Anmälan 
Anmälan till gillen sker till anmalan@osterhusvanner.se senast fredag den 12 juli.  

 

I din anmälan skall följande finnas med: 

Namn: 

Ankomst- och avresedatum: 

Ev. Specialkost: 

Ev. Sjukvårdskompetens: 

 

Vi vill även ha in anmälan till respektive aktivitet under 

veckan som är markerad med stjärna i programmet.  

Ni kommer att få kvittens på er anmälan när den är 

mottagen. För att din anmälan skall bli giltig skall 

medlemsavgift för 2013 och gillesavgift, om du 

besöker gillet, vara erlagd. Betalningsinformation finns 

i slutet av denna inbjudan. 

 

Väl mött och blota till vädergudarna. 

mailto:anmalan@osterhusvanner.se


 



Deltagarinformation 
 

Kör långsamt förbi Bo och Margots hus (vita huset med paraboler) där max 10km/h 

gäller. Tuta två gånger som en signal att du tillhör Österhus vänner.  

 

Parkering sker på parkeringsplatsen vid hygget. Gäller även släp. Bilar får införas i 

området för av- och pålastning. Bilar får endast framföras på vägen. 

 

Moderna tält placeras ovanför huset, på tältplats eller i skogen. Fråga om du är osäker. 

Vikingatida tält kan med fördel stå på anvisad plats nedanför huset. Detta gäller båda 

sidor om vägen. Marknadstält kan stå nedanför tunet. Observera att tält räknas som 

privat egendom och får ej beträdas utan ägarens tillåtelse.  

 

Långhuset får användas för övernattning i mån av plats fram till 11.00 torsdag 18 juli. 

Långhuset skall varje morgon vara städat på personliga tillhörigheter, det gäller både 

moderna ting, såväl som vikingatida sovdon och kläder. Tänk på att festande och 

stojande kan pågå långt in på småtimmarna så i långhuset övernattar man på egen risk, 

det är ingen plats att övernatta på om man vill vara ostörd. 

 

Under torsdagsnatten är långhuset reserverat för övernattning för barn och deras 

föräldrar. Tänk på att barn kan uppleva obehag av berusade människor, var mycket 

restriktiv med alkoholbruk på tunet, i huset och i barns närhet, denna dag.  

 

Efter kl 11.00 påbjuds vikingatida klädsel, don och liv i hus och på tun. Detta gäller 

naturligtvis också för gillen och övriga programpunkter. Reservation finns i samband 

med musikworkshops för utifrån kommande gäster, samt vid barndagen. 

 

Under veckan samt under fredagens och lördagens gille tar var och en med egna mat- 

och dryckesdon. Vid gillet bjuder föreningen på alkoholfri dryck och eventuellt mjöd. 

Medhavd dryck hanteras diskret och förtäres i horn, mugg eller krus. 

 

Alla som deltar under vikingaveckan kommer att anvisas vissa arbetsuppgifter vilka 

kommer att anslås, och detta gäller främst i samband med gille såsom städning, 

matlagning, disk mm. Om du har något särskilt önskemål, tala med någon i styrelsen. 

 

Vid varje föreläsning och workshop kommer det finnas en skål där bidrag till föreläsarna 

kan lämnas. Medtag kontanter. 

 

Vid segling med Hrafn gäller nykterhet och flytväst samt simkunnighet. För övriga 

förhållningsregler vid segling ansvarar hövitsman. 

 

Under veckan finns det möjlighet för arbete på hus och mark. Arbetena som behöver 

utföras kommer att anslås, men egna initiativ uppmuntras i vanlig ordning. Tänk på att 
städa arbetsplatsen efter dig. Vid tungt arbete och arbete med maskiner ska erforderlig 

skyddsutrustning användas. Inget sådant arbete får utföras utan tillstånd av styrelsen. 

 

Allemansrätten gäller men styrelsen uppmanar medlemmar att inte beträda bryggan i 

Hofstan.  

 



Östersunds kommun och Österhus Vänner tillämpar sopsortering. 

Sortera era sopor noga i miljöstationen.  

 

Inga eldar/eldstäder eller ljus och lyktor får lämnas utan uppsikt. Om eld i eldstaden 

eller dylikt skall hållas under natten skall eldvakt utses. Inga eldstäder får uppföras utan 

godkännande av styrelsen eller annan prominent person. Ta hänsyn till vinden innan ni 

tänder eldar. Hus och tält är brandfängda. Det är vars och ens skyldighet att kontrollera 

att vattentunnor finns med vatten i ens närhet samt var brandsläckare och annan brand-

bekämpningsutrustning finns. Vid eldning i långhuset skall båda dörrarna vara olåsta. 

 
Betalningsinformation 

Medlemsavgiften betalas in på bankgirokonto 139-3404 

Ange namn, adress och e-postadress på meddelandefältet. 

Avgift för 2013: 

*  0-17 år: 25 SEK/år 

*  18-24 år: 125 SEK/år 

*  25 år och uppåt: 250 SEK/år 

* Gillesavgift: 50 SEK/dag. 

 

IBAN: SE43 8000 0814 7199 3749 3907 

Bank BIC: SWEDSESS 

Kontakt: 
Mail : info@osterhusvanner.se 

Telefon: ordförande Annika Isaksson 073-8360625 eller 063-44450 

 

 

 

 

 

 
Vatten behöver den som kommer till bords, 

värme och vänliga ord. 

Gästfritt sinnelag möter han gärna,  

tilltal och tystnad. 


