
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 4 November 2020 kl. 19.00–21.00 

Hemma hos Agneta Dahlberg. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström, Jan-Olof Hasselborn. 

 

1) Föregående protokoll godkändes, uppföljning av att göra punkter. 

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Vi har inte fått någon klarhet i frågan om att Mullvalds änge ska bli 

naturreservat, men diskussionen fortgår. 

 Vitvärs föreningen har ett litet ”arkiv”, som vi nu ska förvara i Arkivboden. 

 

Sojdet - 

 Sojde tändes 6 Juli (utan annonsering pga. Covid-19), det blev ett lite mindre 

sojde i år. Det vart 380 liter tjära och 80 liter tjärvatten. Allt är sålt! 

 Aktiviteten i Sojdet påbörjades igen i Oktober och dom har bytt tak på 

utedasset och halva ”maskinhallen/förrådet”. I November så pausades  

arbetet igen, pga. Covid-19 uppsving. 

 2 nya medlemmar bland ”Sojdes gubbarna”. 

 Planerar att komma igång igen i Mars/April. 

 

Bygdegårdskommittén - 

 Ardre Bygdegårdsförening är nu lagfaren ägare av bygdegården och ansökan 

om överföringen till Ardre Sockenförening vid Lantmäteriet blev avslagen pga 

att gåvobrev saknades med underskrifter. Simon har tagit fram ett par 

gåvobrevsmallar åt Frank. Så vi gör ett nytt försök. 

 Frank har kollat upp möjligheten om solfångare på bygdegården, 33st paneler 

(Max effekt 10,7kW). Frank kollar med kyrkan om det skulle gå att hugga ner 

några träd bakom bygdegården för att det inte skall skugga eventuella 

paneler. 

 Frank har tecknat nytt elavtal med GEAB till rörligt avtal. 

 Bastugruppen har haft ett möte i bygdegården den 2 Oktober och vi måste få 

tag i Funkissam för att få hjälp med handikappsanpassning, Ove Andersson 

fortsätter söka dom. Sockenföreningen måste bli lagfaren ägare av fastigheten 

för att vi skall kunna söka bidrag från Allmänna Arvsfonden. 

 

Evenemangskommittén - 

 Vi har fått förfrågning av ”Dubbes Teater” om eventull teater i vår bygdegård 

(17 December). Vi tackar nej till erbjudandet pga. rådande omständigheter.  

 



Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Samfälligheterna i Ardre är nu utredda, men det har inte skapats någon 

Samfällighetsföreningen ännu bland annat pga. Lantmäteriet vill avvakta med 

att ha ett möte pga rådande omständigheter (Covid-19). 

  

3) Ekonomi, avstämning av antal medlemmar som betalt årsavgiften. 

 167st har betalat medlemsavgiften hittills i år. 

 Janne sänder in underlag för bidrag för uteblivna aktiviteter, midsommar etc. 

 

4) Nyinflyttade 

 - 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 

 Ventilation i Bygdegården? Känner ingen prioritering av det just nu. 

 ”Ardregruppen” dom som målar i bygdegården, Simon kollar om dom vill ha flera 

besökare och om det ska göras mailutskick? 

 

7) Att göra: 

 Ägandet av bygdegården - Frank 

 Änget - Frank, Lasse och Janne 

 Vattenprov - Karin 

 Beställa boken Gutabygd 2020 - Lasse 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Trevligt! 

  

 

 

 

Ardre 2020-11-04 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


