
Protokoll styrelsemöte Ardre Sockenförening 13 September 2022 kl. 19.00–21.00 

I Ardre Bygdegård. 

 

Närvarande:  

Frank Gubert, Simon Hägg, Karin Pettersson, 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 -  

 Frank har pratat med Janne Bergqvist för att höra om pastoratet kan bidra 
med medel till kopia av den sk Ardrekistan istället för Riksantikvariämb. Janne 
Bergqvist kommer att ta upp det på möte i veckan. 

 Malin Wred på länsstyrelsen har skickat brev och meddelar att vi får bidrag till 
slåttern. Rune Pettersson har pratat med länsstyrelsen och har fått ok för att 
släppa djur på efterbete i änget. 

 Nya skyltar med info om platser av intresse i Ardre ska sättas upp på sex 
platser: Bygdegården, golfbanan, sojdet, Ardrebo, Folhammar och Mullvalds 
änge. Lars Olsson har satt upp en skylt vid Mullvalds änge.  
Frank Gubert och Ove Andersson sätter upp dom resterande fem skyltarna. 

 Tomas Carlsson och Ida Junker mötte upp Gotlands Ängskomitté som 
var positiva till vår skötsel vid sin bedömning. 

  
Sojdet - 

 Sojdet tändes 4 Juli, kl 18.00. Det kom ca: 50-60 personer på tändningen. 
Det blev ca: 725 liter tjära och 130 liter tjärvatten. 

 Vi har sålt all tjära/tjärvatten och fick in 96.350kr. 
 

Bygdegårdskommittén - 

 Vi får fulla beloppet av hörselslingan från Boverket. Revisorintyg krävs dock. 

 Janne har bytt ”plattor” på hjärtstartaren. 

 EL-kostnaderna som stiger kraftigt diskuterades men vi beslöt att hålla 
Bygdegården i drift med noggrann koll på det som förbrukas. 

 Bastuns toalettrenovering, ny trapp/ramp och ny dörr är nästa steg. 
o Det nya priset för bastubad på 40kr har tagits emot lite negativt. 
o Kaj-Inge och Jan-Olof får ett årskort fritt bastubad för sina insatser. 
o Resterande bastubadare får betala 40kr pga dom höga elkostnaderna. 

 
Evenemangskommittén - 

 Pubafton i bygdegården planeras preliminärt till den 4e November. 
Frank söker alkoholtillstånd. 

 Frank kollar med Tim och Palle om att visa barnfilm i bygdegården. 

 Midsommarafton var väldigt trevligt och uppskattat. 



Framtids- & utvecklingskommittén -  

 Informationsmöte om vad gör vi i kristid, t ex med fungerande el, vatten etc. 
kommer att ske i Levide Bygdegård den 5e och 19e Oktober,  
mer information kommer! 
  

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

 150st har betalat medlemsavgiften hittills i år. 
 

4) Nyinflyttade 

 Pelle Neogard (sen 1 år tillbaka). 

 Frank Gubert är numera folkbokförd här. 

 Christer Björn är numera folkbokförd här. 
 

5) Inkomna skrivelser 

 - 

 

6) Övriga frågor 

 - 
 

7) Att göra: 

 Vattenprov till fastlandet - Janne 

 Kolla med Tim och Palle om barnfilmsvisning - Frank 

 Kontakta berörande om underhåll av ”skyltvandringen” - Agneta 

 Kolla om kyrkan kan bidra till ”Ardrekistan” - Frank 

 Ansöka alkoholtillstånd inför pubafton - Frank 
 

8) Utvärdering av mötet 

 Karin ordnade med kaffe och egna goda bullar, tack! 

 

 

 

 

 

 

Ardre 2022-09-13 

 

 

 

           ___________________  ______________________        

           Frank Gubert ordf.                             Simon Hägg sekr.   


