
 

Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 19 April 2021 kl. 19.00–21.00 

Hos Agneta Dahlberg. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Simon Hägg, Agneta Dahlberg, Jan-Peter Tingström, Lars Olsson,  

Jan-Olof Hasselborn. 

 

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

 

2) Avstämning från kommittéerna 

Bevara och vårda -  

 Lasse ska lämna över Vitvärs fiskelägesförenings lilla ”arkiv” till Arkivboden. 

 Ardre Kyrkas renovering fortgår. 

 

Sojdet - 

 Jan- Olof och Frank öppnade upp sojdet och informerade för en grupp på 28 

personer, vilket var väldigt uppskattat. 

 ”Sojdesgubbarna” har inte påbörjat något arbete ännu. 

 För närvarande ser det inte ut som att vi kommer ha möjlighet att tända något 

sojde i år. 

 

Bygdegårdskommittén - 

 Vi bygger klart bastun och provkör på det befintliga 25 Ampere. 

Om kabeln mellan bastubyggnaden och elskåpet är för klen så godkänner vi 

byte av den till en grövre. 

 Årsmötet skjuts upp till sensommaren i hopp om att kunna träffas fysiskt. 

 Vi återkommer om det blir något Midsommarfirande i år. 

 Frank har fortsatt koll på eventuell solcellslösning på Bygdegården. 

 

Evenemangskommittén - 

 Vi fagar Mullvaldsänge i egen regi även i år, den 8 Maj kl: 10:00. 

 Strandstädning den 15 Maj, samling vid Vitvär kl: 10:00. 

 Vi har fått ett erbjudande av ett gäng som vill komma och spelar Irländsk 

musik i Bygdegården, vi beslutar att tackar nej pga rådande omständigheter 

(Covid-19). 

 

Framtids- & utvecklingskommittén -  

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

Samfällighetsförening ännu bland annat pga att Lantmäteriet vill avvakta med 

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

 Det har skickats in en förfrågan om skylt till Kungens sal, Länsstyrelsen står 

bakom ansökan.  



 Utvecklingsbolaget Ljusa Udden har årsmöte 8 Maj (digitalt). 

  

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

 Ekonomin är god. 

 Dock har endast 50st betalat medlemskap hittills i år. Vi gör ett utskick. 

 

4) Nyinflyttade 

 - 

 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 - 

 

7) Att göra: 

 Länka till tidningen ”Min Destination” om ”Ardres guld” - Simon  

 Änget - Frank, Lasse och Janne 

 Vattenprov - Karin (Visby Lasarett tar EJ emot vattenprov under Covid-19) 
 

8) Utvärdering av mötet 

 

 Tack Agneta för kaffe & kaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ardre 2021-04-19 

 

 

_______________________  ______________________        

Frank Gubert ordf.  Simon Hägg sekr.   

 


