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Sammanfattning av Leaderprojekt  

Utveckla och bevara mötesplats i Ardre- jnr 2019-2213 

Beslutad 2019 06 25 i LAG 

Beslutad av Jordbruksverket 2019 10 23 

Projektägare Ardre sockenförening 

Projekttid 2019 05 15 tom 2020 09 31. Förlängdes tom 2021 12 31 på grund av pandemin. 

Projektbudget 212 149 kronor. 

 

Projektgruppen har förändrats över tid och bestått av Riina Noodapera (Projektledare), Jan 

Peter Tingström,(ekonomiansvarig), Simon Hägg, (sekreterare Sockenföreningen ) Ove 

Andersson (smk) Frank Gubert,(ordförande Sockenföreningen)  Jan Olof Hasselborn, Christer 

Björn, Kaj Inge Nilsson och extra insatser har gjorts av Lasse Olsson, Ragnar Olofsson mfl 

under projekttiden. En ”Bastugrupp” har arbetat med bastudelen och driftsplanen. 

En referensgrupp med medlemmar ur sockenföreningen har träffats några gånger. 

Läs mer på 

www.ardre.nu 

där kan du även boka bygdegård o bastu 

gå en skyltvandring 

mm 

Samt läsa om projektet 

 

Syftet med projektet har varit 

- att bidra till att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/aktivitetsplatser kring 

Ardre Sockenbastu och Bygdegård 

Målet har varit 

- Att ta fram en långsiktig driftslösning för skötsel av Ardre Sockenbastu som 

servicepunkt 

- samt att IT-anpassa anläggningen med lämpligt system för bokning, betalning etc. 

http://www.ardre.nu/
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Genomförande 

Under 2019 planerades projektet och presenterades på ett antal framtidsmöten och större 

möten i Sockenföreningen. En projektgrupp tillsattes samt ett referensgruppsmöte 

genomfördes för att förankra projektet i bygden. 

I samband med dessa diskussioner togs ett antal ombyggnadsplaner fram för att kunna 

presentera Ardreborna för att öka antalet främst kvinnor att bada i bastun samt även att 

sköta bastun. 

 

Många angränsande önskemål dök upp kring utvecklingen av bastun bland annat ett gym, 

grillplats, ställplatser för husbilar etc. Tyvärr fanns inga investeringar inräknade i detta 

projekt. 

Finansieringen av ombyggnad via Allmänna Arvsfonden var inte hugget i sten om annan 

finansiering kunde ordnas. Ardre Bygg tillkallades i november för att ta fram några ritningar 

och en uppskattad kostnad för respektive förslag, att presentera på ett större möte 6 januari 

2020, då man kommit ett steg på vägen mot att engagera fler att bli bastuskötare/värdar och 

få till en hållbar driftslösning för fortsatt möjlighet att bastubada i Ardre. 

En checklista samt driftsplan över vad som dessa personers arbetsuppgifter ska vara skall 

sammanställas av bastugruppen. Driftsplanen rent tekniskt tas fram av projektgruppen till 

förslagsvis årsmötet i februari. Allt bromsades av Corona. 

 

2020. Bastun stängdes för bad i mars 2020, årsmöten och övriga möten sköts på framtiden. 

Bastugruppen passar på att riva basturummet under pandemin och den gamla pannan 

ersätts av ett eldrivet modernt bastuaggregat. Pengar för denna ombyggnad erhölls från 

Sockenföreningen och ett antal tusenlappar kom in från givmilda sockenbor. 

2021. Efter att ha bevistat ett möte med Allmänna Arvsfonden och personlig konsultation 

godtogs inte en anpassning till funktionshindrade utan måste även kompletteras med en ny 

aktivitet typ boluleinstruktion varje vecka eller annan aktivitet som inte tidigare funnits på 

platsen för att komma ifråga för lokalbidraget. Således lades detta på hyllan. Ett utkast till 

ansökan skrevs dock och finns kvar för eftervärlden. 

Det ideella arbetet som görs av några medlemmar i ”Bastugruppen” belönas med varsin 

Delikatesskorg inför julen 2020 och 2021 eftersom inga möten med förtäring kunde 

genomföras. Rekvisitioner för nedlagd tid i projektet gjords för kalenderåren 2019 och 2020.  

Ombyggnad och modernisering med ideella krafter fortsätter under 2021 av bastuhuset.  

Möjligheter för miniprojekt från LeaderGute öppnas under 2021och fler förslag tas fram som 

komplement till pågående projekt. Bland annat erhålls ett bidrag för att Trafikverket ska 

kunna sätta upp nya skyltar vis Katthammarsviksvägen och vid bygdegården med 

”Bygdegård och Bastu”.  

 

Efter sommaren 2021. En bastupärm ser dagens ljus och tas emot av projektet. Skyltar till 
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Arkivbod, Bastu och Bygdegård trycks upp, skyltar i A3 format med stolpe beställs från Skylt 

o reklam i Visby för senare utplacering vid olika platser där det rörliga friluftslivet finns. Ett 

kodlås monteras på bastun för smidigare tillträde. Hemsidor med bokning av Bastu o 

Bygdgård väntar på uppdatering.  

Fler miniprojekt planeras för att utveckla platsen. Projektgruppen spurtar in i det sista. 

Slutrapport och slutrekvisition görs sista veckorna i december 2021 till Jordbruksverket. Det 

är bara att hålla tummarna att samtliga utgifter godkänns av Jordbruksverket och 

LeaderGute. 

 

 
 

Sista projektgruppsmötet 2021 innan slutrapporteringen. 

Det som saknas nu är WC i bastuhuset. För det krävs det lite mer resurser både materiella 

och personella. 

Tack till alla som varit behjälpliga i denna process. 

 

Riina Noodapera, Hemse,projektledare 
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