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Ardre Bygdegård
Närvarande:19 deltagare
Bidrag för att sätta trådtun vid kastalen, kyrkrum, kämpgraven och Mullvalds
Ove, Lasse och Rune önskar söka bidrag hos Länsstyrelsen för att sätta trådtun på ovan
nämnda platser. Ansökan önskas göra i sockenföreningens namn för att få mer tyngd bakom
ansökan.
De argument som ska användas i ansökan är bevarande av fornminnen (kastalen och
kämpgraven), bevara ängen, det gynnar fårskötsel i bygden, många besökande i bygden (till
bland annat Östergarnslandet och olika event) samt att områdena är delar av riksintressanta
gårdsmiljöer.
Bidrag sökes för ca 500 000 kr, innan 21 oktober. Kostnader för tunsättning har beräknats till
100 000 kr för kastalen, 45 000 kr för kyrkrum, 63 000 kr för kämpgraven vid bygdegården
och 322 000 kr för Mullvalds änge.
Kyrkan ska titta på finansiering för underhåll av Mullvalds änge. Sockenföreningen kommer
att stå bakom ansökan som skrivs av Ove, Lasse och Rune och Anna-Lena godkänner i
egenskap av ordförande. Blir ansökan beviljad ska ställning tas till viss egenfinansiering och
hjälp från frivilliga.
Bringsarve kvarn
Kvarnen har börjat luta under stormen, detta är tillfälligt åtgärdat av Rune och Allan. Örjan
Axelsson har hjälpt till med visst underhåll av kvarnen. Ove och Rune mfl fixar kvarnen så
den står kvar över vintern. Därefter behövs en långvarig lösning för underhåll av kvarnen
ordnas.
Enskilda vägar
Regionen har dragit in snöröjningen av enskilda vägar med statsbidrag vilket påverkar totalt
40 mil väg på Gotland. I Ardre gäller det vägarna vid Hallsgårde, Bringsarve, Botvalde samt
vägen vid gamla affären. Regionen sparar ca 1,8 miljoner på detta. Risken finns nu att dessa
vägar blir privata vägar då boende vid dessa vägar inte vill bekosta vägar för allmänheten.
Det finns en önskan att skicka in ett medborgarförslag som sockenföreningen står bakom.
Förslaget är att Regionen behåller snöröjningen av enskilda vägar för att vägarna ska kunna
hållas öppna för allmänheten. Diskussioner förs kring att även Hembygdsförbundet och LRF
borde stötta detta.
Ragnar kommer, i samråd med Ove, att skriva ett medborgarförslag som Sockenföreningen
står bakom.

Samordnare för kommittéerna i styrelsen
Rollen som samordnare för Bevara och vårda är vakant efter att Camilla Enblom har avgått
och kommittén Framtid och utveckling har i nuläget inga uppdrag. Styrelsen tar upp en
diskussion om hur samordnarnas roll ska se ut framöver. Ett förslag är att samordnarna ska
fungera mer som projektledare som man kan höra av sig till om man vill ha hjälp att starta ett
projekt. Vidare beslut ska tas på årsmötet. Övrigt framkommer det att flera projekt har startats
i socknen och att fler har engagerat sig än tidigare.
Bakluckeloppis
Maj tar upp att loppisen som var i somras gick bra men och intresse finns att fortsätta nästa
sommar. Men Maj önskar då att det ska annonseras i tidningen.
Gran vid kyrkan
Det finns ett intresse att sätta upp en gran i ”rondellen” vid kyrkan i vinter, vilket beviljas av
kyrkorådet. Dan och Monica ordnar med detta.
Ardrestenen
Ardrestenen har inte blivit fixad än, Lasse kollar upp det.
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