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Överenskommelse klar mellan Götene Kommun, Bert Karlssons bolag och 
Kinnekulleborgen AB kring Medeltidens Värld. 

Det finns nu en överenskommelse mellan Medeltidens Värld AB och Bert Karlssons bolag. 
Överenskommelsen klargör att Bert Karlsson nu är löst från de arrendeavtal som ingicks den 13 
januari 2011. De tidigare köpeavtal kring mark är lösta och nu återgår all mark till kommunen.  

Bert Karlsson säljer också sina aktier i Kinnekulleborgen till de andra ägarna i bolaget.  

Götene kommun går enligt överenskommelsen i borgen för den s.k. Borgen. Detta måste dock 
beslutas i Kommunfullmäktige för att avtalet ska gälla. Preliminärt blir detta den 26 mars 
2012 

Den överenskommelse som nu är gjord är godkänd av styrelsen Medeltidens Värld och övriga 
ägare av Kinnekulleborgen AB. 

När det gäller försäljning av anläggningen så pågår den processen. När detta är klart återkommer 
vi med information kring detta. 

Överenskommelsen mellan parterna inklusive bilagor finns längre fram i texten. 

Bakgrund 

 Projekt Medeltidens Värld startade i maj 2007 när Kommunfullmäktige tog beslut om 
inköp av Arnkulisserna och att projektet skulle genomföras.  

 2008-2010 har verksamheten drivits av bolaget Medeltidens Värld. 2009 arrangerades 
Arnfestivalen och 2010 arbetade man efter ett upplägg där Bert Karlsson fanns med. 

 Under 2010 byggde Kinnekulleborgen AB den s.k. Borgen som sedan arrenderades ut till 
Medeltidens Värld. 

 Den 27 dec 2010 tog KF beslut om att arrendera ut hela anläggningen samt den s.k. 
Borgen till Äventyrslandet Kinnekulle AB under 10 år. Ägare till detta företag var Bert 
Karlsson. 

 I samma beslut så förändrades uppdraget för bolaget Medeltidens Värld att inte driva 
verksamheten utan att följa upp avtalet. En ny styrelse valdes med Kenth Selmosson som 
ordförande. Bolaget har ingen VD.  

 Efter bara en säsong valde Bert Karlsson att säga upp avtalet i september 2011.  
 Förhandlingar har pågått sedan dess för att hitta en uppgörelse kring avtalsuppsägningen. 

Från kommunens sida är det Medeltidens Värld som hanterat detta. 
 Nu finns en överenskommelse mellan Medeltidens Värld och Bert Karlssons bolag som 

styrelsen i Medeltidens värld godkänt. 
 Det finns också en överenskommelse kring den s.k. Borgen. Där är också alla parter 

överens men för Götene Kommun krävs ett kommunfullmäktigebeslut. 
 


