
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 14 Maj 2019 kl. 19.00–21.00 

i Ardre Bygdegård 

 

Närvarande: Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Lars Olsson,  

                     Jan-Olof Hasselborn, Monica Syversen och Ove Andersson. 

 

1) Föregående protokoll godkändes och uppföljning gjordes av att-göra punkter.  

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bastugruppen har träffat Riina Noodapera den 8 Maj kl: 19:00 – 21:00 angående 

ombyggnad av bastun och ställplats. Vi går vidare med ansökan av bidrag från 

Leader Gute och sedan Allmänna Arvsfonden. 

 

Vägverket har satt upp skylten ”Ardrestenen”, den sitter i ”Petsarve korset” alltså 

på Katthammarsviksvägen.  

 

Den bandfasta tunen vid Mullvalds änge ska förnyas. Stig Andersson kommer att 

hålla uppvisning om hur man gör. Vi har fått ett bidrag på 1500 kr från Kyrkan.   

Ytterligare ca 1500 kr kommer att behövas och bekostas av föreningen. 

Preliminärt kommer detta att ske Lördagen 29 Juni. 

 

Kaj kommer att hålla i skrapning och målning av Sockenbiblioteket den 7 Juni. 

 

Jan-Olof informerar att bränningen av Sojdet har gått bra. 

Summering att det vart lite för tidigt på året för att bränna. 

Det vart ca: 500-550 liter tjära och ca: 100 liter tjärvatten. Tappning sker 5 juni. 

Det kommer inte att bli någon ytterligare tjärbränning i sommar.  

 

Lars Olsson informerar att i utvecklingsbolaget Ljusa Udden så har ca: 180 

personer tecknat aktier, tyvärr mestadels sommarboende. 

 

Fagning gick jätte bra, det var ca: 70 personer medverkande varav en stor del var 

gymnasieelever från Visby. 

 

Lars Olsson informerar om att Gutabygd 2019 boken kommer att börja säljas i 

slutet av Maj där Simon har med en artikel om Gunnfjauns kapell. 

 

Agneta och Lars informerade om ev evenemang film om ”Gutabygd” ? 

 

Vi vill ha in bilder som kan publiceras på hemsidan om vad som händer här i 

socknen. Maila bilder ni vill dela med er av till bilder@ardre.nu 

 

Frank Gubert har skänkt en skrivare till Arkivboden. 

 



Nyckelskåp med kodlås för behöriga till Arkivboden behöver skaffas. 

Timer till köket och kaffebryggaren behöver installeras för ökat brandskydd. 

Frank köper blommor till Teatergänget och delar ut ihop med Agneta efter sista 

föreställningen  Lördag 18 Maj. 

 

Nya texter har satts upp om b.la. Ardre stenen på anslagstavlan vid bygdegården 

(av Kjell Lorentzon) 

 

3) Simon har informerat om att ytterligare en ny familj har flyttat till Ardre. 

Simon lämnar bok och hälsar välkomna. 

 

4) Sommarens kalendarium skriver Simon hemifrån när han fått in information/texter 

från övriga i styrelsen. 

Om behov finns så har vi ett styrelsemöte den 18 Juni kl: 19:00-21:00. 

 

5) Att göra: 

 Hörslinga till bygdegården. 

 El-timer på köket i bygdegården. 

 Nyckelskåp med kodlås. 

 Vem ska få ekonomisk ersättning och inte? 

Vi behöver göra ett ”policy” om vad som är berättigat att betalas ut till. 

 

 

Ardre 2019-05-14 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   


