
Medlemsmöte 27 maj 2017 
 

Lokal: Ardre Bygdegård 

Deltagare: 17 stycken 

 

Midsommar 

Planeringsmöte inför midsommar blir den 10/6. Anmäl gärna till Karin om ni vill hjälpa till 
med tårtor. Har ni vinster att skänka till lotteriet går det bra att höra av sig till Karin. 

 

Backluckeloppis 

Vi kommer anordna bakluckeloppis i år igen! Det blir den 15/7 kl. 13-16 vid Ardre 
bygdegård. Maj och Karin är ansvariga. Önskan om anslag i tidningen. 

 

Ardrerullet 

Ardrerullet blir som vanligt dagen innan midsommar 22/6 kl. 20.00. Välkomna! 

 

Sojdet 

Sojdet tänds 3/7 kl. 18.00. Planering för 600 liter tjära. 

 

Slåtter i Mullvalds änge 

Datum är inte fastställt men någon gång i mitten av juli. Anna-Lena har varit i kontakt med 
prästen angående skötsel av kyrkoänget. Prästen kommer ha möte angående detta men än så 
länge betalar kyrkan 1500 kr/år för skötsel av änget.  

Fagningen av Mullvalds änge gick bra med god hjälp av elever från Gutegymnasiet! De 
kommer gärna tillbaka nästa vår! 

 

Arkivboden 

Hans-Åke visar gärna bilder från arkivet. Det kommer att vara en utställning på midsommar 
och det går även att ordna vid flera tillfällen. Hans-Åke tar gärna emot hjälp med arbetet i 
arkivboden! Diskussioner förs kring att ha öppet hus i arkivboden och fika och jobba med 
arkivet tillsammans.  

Samtal förs kring ventilation i arkivboden. Kaj har märkt en unken lukt där vid något tillfälle. 
Det kollas upp efter mötet. 

 

 



Bildstenen 

Christer Benskiöld har påbörjat restaurering av bildstenen och har fått hjälp av mannen som 
tidigare restaurerat den. 

 

Inhägnad vid kastalen 

Arbetet med inhägnaden är klar med hjälp av Skog och mark i Hemse. Finansiering sker dels 
med hjälp av bidrag. Oves lamm har släppts ut där nu. 

Möjlighet finns att söka bidrag för fler projekt, till exempel ny tun vid Mullvalds och 
kämpgraven vid bygdegården. Ove, Lasse och Rune kan tänka sig att ordna med detta. 

 

Framtid och utveckling 

Andreas Oxenstierna har ordnat en app som heter Loquis där skyltarna här i Ardre kan 
markeras ut på en karta med länkar med information och bilder. Appen är under uppbyggnad 
men möjligheter kan komma att köpa in den, appen kommer därefter vara gratis för 
användare. 

 

Teater 

Det kommer bli teater i september igen. Teatern har gått bra, 8 slutsålda föreställningar i vår. 

 

Renovering 

Kaj håller på med renoveringar vid bygdegården. Planer finns att ordna gaveln på bastun och 
andra mindre projekt i bygdegården. Kaj är nu även med i bygdegårdskommittén. 

 

Övrigt 

Städdagen vid bygdegården gick bra! 

 


