Minnesanteckningar från Framtid och utveckling träff 2018-05-17
hos Simon Hägg & Alexandra Hytönen
Närvarande: Simon Hägg, Lars Olsson, Barbro & Bertil Olofsson, Maj & Stig Andersson,
Maine Hasselborn, Frank Gubert, Ove Andersson.

Punkter som diskuterades:
1. Bildhantering
Simon informerade om förslaget som togs upp under Bevara & Vårdas informationsmöte
angående hur vi ska bevara vardagsbilder från Ardre för framtiden. Simon har skapat en
mailadress som man kan skicka Ardre relaterade bilder till, som är bilder@ardre.nu
Just nu så tar Simon hand om detta under ”prov perioden”. Men om allmänheten uppskattar
detta och skickar in sina bilder så planeras det att bildas någon form av ”Bild kommitté” som
en gång per år väljer ut de bästa bilderna och då skriver ut dessa i bästa möjliga fotokvalitet
för att spara de fysiska bilderna i Arkivboden för framtiden.
2. Mobil App
”Andreas Oxenstierna har ordnat en app som heter Avenza Maps där skyltarna här i Ardre
har/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.”
Vi diskuterade lite angående den Appen och kom fram till att ”ingen” har testat Appen, som
uppmanades förra året. Vissa förstod inte hur man skulle ladda ner Appen och vissa förstod
inte hur man laddade in själva Ardre kartan. Vi får fortsätta att undersöka intresset av
appen.
Simon har även varit i kontakt med Susanne Appelquist som jobbar med en Friluftslivs- och
rekreationskarta på Region Gotland. Vi kom fram till att det inte är samma sak som vi ville få
ut av Mobil Appen som Andreas Oxenstierna utvecklar. Men vi vill ändå hjälpa henne med
att bidra med det vi kan till Regionens karta, så Maine Hasselborn tar åter upp kontakten
med Susanne och planerar att få ut Susanne på ett besök här i Ardre och promenera dom
olika ”lederna” som kan vara av intresse för henne.
3. Google Maps
Simon funderar på om man inte kan utnyttja Google Maps och lägga in sevärdheter
(skyltarna) direkt i Google Maps? Och det blir då tillgängligt för hela världen direkt.
Måste undersökas om det fungerar att göra så med "sevärdheter" eller om Google Maps
bara är intresserade av Café, Restaurang, Företag m.m.
4. ”Vitvärsvägen”
Några Ardrebor b.la. Lars Olsson, Barbro & Bertil Olofsson, Torgny Hägg träffade 3 personen
från Regionen här ute i Ardre och höll en dialog med dom om framtiden och hur skötseln av
vägen ska utföras. Det avslutades med kaffe hemma hos Barbro & Bertil Olofsson.
5. Övriga punkter
• Länsväg 143 mellan Ardre och Ala är i dåligt skick och det har sen tidigare lovats att den ska
beläggas om 2018. Ove Andresson har tidigare haft kontakt med Trafikverket om det och ska

kolla efter en mailadress till samma person, så vi kan fråga dom om vägen kommer att
beläggas i år?

• Det diskuterades om vi ska sätta upp gatubelysning vid busshålsplatserna och biblioteket,
då isf en solcells variant med LED lampa.

• Barbro informerade om deras besök på årsmötet för Hela Sverige ska leva!
Och kom med ett förslag som Väte har gjort som dom kallar för ”Väte i siffror”, där dom helt
enkelt för statistik om socknen, t.ex. antal fast boende, antal lantbruksgårdar m.m. Kan det
vara något som vi också skulle kunna göra?

• Påminndes om att Lördagen den 26 Maj kl: 10.00 möts vi 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!

Vid pennan/ Simon och korrekturläst av Lasse.

