
Minnesanteckningar från Bevara och vårda träff 2018-04-05 hos Hasselborn  
Närvarande: Arne Nilsson, Lars Olsson, Simon Hägg, Monica Syversen 
samt Maine- och Jan-Olof Hasselborn. 
 

Punkter som diskuterades: 
1. Vägen under klinten eller kärleksstigen 
Ibland ligger stora träd tvärs över vägen. Ni som upptäcker att det ligger något i vägen som 
ni själva inte förmår att ta bort. Kontakta Simon på 070 787 03 16. 
 
2. Fagning i änget 27 april 9.00 
Det bestämdes att Hasselborns handlar in till förtäring och sköter denna. Lasse fixar bord, 
bänkar samt det som han brukar ta med. Han ser också till att skolbarn och lärare är 
kontaktade och känner sig välkomna. Ca 25 elever är behjälpliga. 
Löven kommer att eldas i första han lördagen den 28 april klockan 10.00 eller söndagen den 
29 klockan 10.00. Ansvarig för detta är Lasse samt alla ni andra är välkomna att delta. Kolla 
med Lasse vilken dag det blir på telefon 070 787 63 79. 
Slåtter datum och om vi får pengar till detta från kyrkan kollar Lasse upp och meddelande 
kommer längre fram. 
 
3. Våra fina skyltar samt hur hitta dessa 
Kastalskylten vid kyrkan ska flyttas till insidan av stängslet. Lasse kontaktar Ove om detta. 
Ny skylt vid tjärfabriken kommer att sättas. 
Vi har bokat lördagen den 26 maj 10.00 vid kyrkan för att se över skyltar och framkomlighet. 
Vi behöver också se över om de behövs extra käppar eller band för att hitta själva 
sevärdheten. Du som känner att du vill följa med är välkommen. 
 
4. Mobil APP som är synkad med hela Gotlands sevärdheter 
Susanne Appelquist jobbar med sådana APPAR inom Gotlands kommun. Simon kommer att 
samarbeta med Susanne men också med Andreas Oxenstierna m.fl. som tidigare jobbat med 
en APP över Ardre för att få bästa möjliga lösning. Susanne berättade att vi är bland de 
första med en sådan APP, bara Klinte har startat med detta projekt. 
 
5. Bildhantering 
Förslag från Lasse och Simon att alla som vill kan få ta genuina bilder från Ardre för 
bevarandet till framtiden. Vi kan köra igång direkt på prov med att skicka bilderna via mejl 
till bilder@ardre.nu så tar Simon hand om detta. 
 
6. ”Brända tomten” 
Monica och Evald har hittat en plats på klinten där det finns en massa förkolnad ved. För att 
ta reda på vad det är för något, behöver det grävas med spade. Monica hör av sig till ett litet 
gäng som är villiga att hjälpa till med detta 070 537 49 28. 
 
7. Bussutflykt 
Lasse kollar upp om det skulle gå att få låna den gamla bussen på Ljugarn med chaufför. 
Sedan kommer frågan om det finns något intresse för en sådan dagstur. 
 
Vid pennan/ Maine och korrekturläst av Lasse & Simon. 
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