
Minnesanteckningar	  från	  medlemsmöte	  i	  Ardre	  Sockenförening	  2016-‐03-‐25	  
	  
Vi	  var	  28	  medlemmar	  som	  träffades	  i	  bygdegården	  och	  diskuterade	  följande	  punkter:	  
	  

-‐   HLR-‐kurs	  
Mats	  Jönsson	  och	  Katrin	  Johansson	  informerade	  om	  den	  kurs	  de	  varit	  på	  och	  uppmanade	  
intresserade	  att	  anmäla	  sig	  till	  dem	  för	  den	  kurs	  vi	  planerar	  att	  arrangera	  inom	  
sockenföreningen.	  Man	  når	  dem	  på	  tel.	  070	  259	  2648	  eller	  mail	  mikro.johansson@telia.com	  
Kursen	  blir	  en	  vardagskväll	  mellan	  19-‐21.	  Datum	  bestäms	  senare	  i	  samråd	  mellan	  
kursledaren	  och	  deltagarna.	  

	  
-‐   Middagsbjudning	  

Leila	  Nilsson	  informerade	  om	  middagsbjudningen	  som	  ska	  gå	  av	  stapeln	  fredag	  22/4	  kl	  
19.00.	  Planen	  är	  att	  intresserade	  herrar	  lagar	  maten,	  3-‐rätters,	  under	  Leilas	  ledning	  och	  att	  
damerna	  är	  gäster.	  Andra	  är	  också	  välkomna.	  Då	  detta	  blir	  ett	  slutet	  sällskap	  kan	  det	  även	  
serveras	  vin.	  Anmäl	  intresse	  att	  vara	  med	  och	  laga	  mat	  eller	  komma	  som	  gäst	  till	  Leila	  på	  tel.	  
0725	  201	  485.	  
	  

-‐   Strandstädning	  
Vi	  städar	  stranden	  den	  7/5	  kl	  10.00	  och	  får	  5	  000	  kr	  från	  Länsstyrelsen	  för	  detta.	  Det	  
efterlystes	  en	  person	  som	  var	  villig	  att	  samordna	  detta,	  och	  Kaj	  Nilsson	  anmälde	  sig.	  Anna-‐
Lena	  och	  Kaj	  diskuterar	  planeringen	  vidare.	  
	  

-‐   Skyltar	  
Camilla	  Enblom	  informerade	  om	  att	  15	  informationsskyltar	  kommer	  att	  sättas	  upp	  runt	  om	  i	  
Ardre	  vid	  olika	  intressanta	  platser,	  med	  början	  den	  17/4	  kl	  10.00.	  Kjell	  Lorentzon	  berättade	  
att	  han	  jobbar	  med	  informationstexten	  kring	  t	  ex	  kastalen	  på	  ett	  generellt	  plan	  och	  har	  hjälp	  
av	  Evald	  Lindby	  med	  de	  specifika	  detaljerna	  för	  Ardre.	  Han	  hade	  med	  sina	  texter	  för	  
synpunkter	  och	  ser	  gärna	  att	  fler	  skriver	  texter.	  	  
	  

-‐   Ardre-‐filmen	  
Ragnar	  Olofsson	  informerade	  att	  han	  fått	  tillgång	  till	  de	  gamla	  Ardre-‐filmerna	  där	  Evald	  talat	  
in	  kommentarer	  i	  ett	  format	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  lägga	  upp	  dem	  på	  internet.	  Mötet	  tyckte	  
det	  var	  en	  bra	  idé.	  Hans-‐Åke	  Sjöqvist	  undersöker	  om	  det	  finns	  möjlighet	  att	  koppla	  dem	  till	  
Bygdeband.	  
	  

-‐   Bygdeband	  
Hans-‐Åke	  Sjöqvist	  informerade	  om	  hans	  och	  Inga-‐Lills	  arbete	  med	  att	  digitalisera	  bilderna	  
från	  vårt	  arkiv.	  Scanner	  och	  dator	  är	  inköpta	  och	  de	  håller	  på	  att	  lära	  sig	  att	  arbeta	  med	  
bygdeband.	  Så	  småningom	  vore	  det	  bra	  om	  det	  finns	  andra	  intresserade	  som	  kan	  hjälpa	  till	  
med	  scanningen.	  Det	  är	  inte	  svårt	  men	  tar	  mycket	  tid.	  
Nu	  finns	  inte	  längre	  någon	  nyckel	  till	  arkivboden	  under	  trappen.	  Göte	  och	  Hans-‐Åke	  har	  var	  
sin	  och	  det	  finns	  också	  en	  nyckel	  på	  Ljugarns	  Handel	  för	  utlåning.	  
	  

-‐   Ardre	  IF	  100	  år	  
Idrottsföreningen	  firar	  100-‐års	  jubileum	  i	  år	  och	  vi	  diskuterade	  om	  det	  finns	  intresse	  av	  att	  
uppmärksamma	  det	  på	  något	  sätt.	  Ove	  Andersson	  meddelade	  att	  Dan	  Andersson	  hade	  



pratat	  om	  att	  arrangera	  en	  varpa-‐turnering.	  Göte	  Tingström	  och	  Evald	  Lindby	  berättade	  
några	  intressanta	  detaljer	  ur	  föreningens	  historia.	  Det	  kan	  finnas	  bilder.	  	  
	  

-‐   Kalendariet	  
Vi	  gick	  igenom	  det	  kalendarium	  för	  våren	  som	  skickats	  ut	  till	  alla	  medlemmar.	  Förtydligade	  
att	  det	  kommer	  ett	  nytt	  kalendarium	  för	  sommaren.	  
	  

-‐   Kommittéerna	  
	  
Bevara	  och	  vårda:	  Camilla	  Enblom	  berättade	  att	  man	  just	  nu	  håller	  på	  med	  skyltarna.	  Även	  
en	  karta	  är	  på	  gång.	  
Framtid	  och	  utveckling:	  Ragnar	  Olofsson	  berättade	  att	  det	  nu	  finns	  en	  hemsida	  genom	  
Hembygdsförbundet	  att	  börja	  lägga	  in	  text	  och	  bilder	  i.	  Styrelsen	  har	  beslutat	  att	  
sockenföreningen	  inte	  ska	  driva	  frågan	  om	  vägbeläggning	  på	  Vitvärsvägen.	  Istället	  får	  den	  
frågan	  drivas	  av	  en	  vägförening.	  
Bygdegården:	  Karin	  Pettersson	  bad	  så	  många	  som	  möjligt	  att	  komma	  till	  arbetsdagen	  den	  
16/4.	  
Sojdet:	  Hans	  Fransson	  berättade	  att	  sojdet	  rullar	  på	  bra	  och	  att	  de	  har	  god	  nytta	  av	  sitt	  nya	  
elverk.	  Det	  har	  dock	  kommit	  färre	  beställningar	  av	  tjära	  o	  dyl	  detta	  år,	  så	  alla	  uppmanades	  
informera	  vänner	  och	  bekanta	  om	  att	  höra	  av	  sig	  med	  beställningar.	  
Evenemang:	  Agneta	  Dahlberg	  berättade	  att	  man	  förutom	  filmkvällarna	  hjälper	  till	  vid	  
befintliga	  evenemang	  och	  gärna	  tar	  emot	  idéer	  från	  medlemmar	  som	  vill	  genomföra	  något,	  
som	  t	  ex	  Leilas	  middagsbjudning.	  
	  
Alla	  kommittéer	  välkomnar	  fler	  medlemmar!	  
	  

-‐   Midsommar	  
Karin	  Pettersson	  aktualiserade	  planeringen	  inför	  midsommar.	  Det	  behövs	  många	  tårtor	  och	  
även	  vinster	  till	  lotteriet.	  Karin	  och	  May	  Andersson	  tar	  emot	  anmälningar	  från	  dem	  som	  vill	  
bidra.	  Det	  behövs	  också	  hjälp	  med	  diverse	  under	  själva	  dagen.	  Det	  kommer	  att	  finnas	  ett	  
schema	  med	  olika	  arbetspass	  så	  man	  kan	  anmäla	  sig	  att	  bidra	  under	  dagen.	  
	  

-‐   Bakluckeloppis	  
Vi	  planerar	  att	  arrangera	  bakluckeloppis	  vid	  bygdegården	  i	  sommar.	  100	  kr/bil	  och	  servering	  
av	  kaffe.	  May	  Andersson	  erbjöd	  sig	  ta	  emot	  anmälningar.	  


