
 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

Ardre sockenförening  2019 

 

Styrelsen för Ardre Sockenförening får efter avslutat verksamhetsår avge följande berättelse: 

Inledning:  
Sockenföreningens verksamhet under 2019 har till sitt innehåll löpt på i stora drag som 

föregående år.  

Styrelsens uppdrag har varit att vara sammanhållande länk och skapa överblick över de olika 

verksamheter som pågår inom föreningen samt föreningens ekonomi. De konkreta 

aktiviteterna inom föreningen har genomförts genom de fem kommittéerna. 

I likhet med föregående år har två av kommittéerna, bygdegårdskommittén och 

sojdeskommittén, bestått av grupper med fasta medlemmar medan övriga kommittéer mer 

fungerat genom att enskilda personer eller mindre grupperingar gjort insatser inom 

kommitténs område. Samordnaren för respektive kommitté har fungerat som kontaktperson 

för initiativ och frågor inom området och som informationskanal till styrelsen. 

Arbetet med att utveckla delaktigheten bland medlemmarna inom föreningen har fortsatt 

under året.  

Styrelsens arbete:  
Vid årsmötet valdes följande styrelse: Frank Gubert, ordförande, Jan-Peter Tingström, 

kassör, Simon Hägg, sekreterare, samt Karin Pettersson, , Agneta Dahlberg, Lars Olsson och 

Jan-Olof Hasselborn , Monica Syversen som samordnare för de fem kommittéerna.  

Monica Syversen har under året avböjt medverkan och avgått ur styrelsen. 

Styrelsen har sammanträtt vid sju (7)  tillfällen under året. 

Protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan. 
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Kommittéernas arbete: 
Här följer en övergripande beskrivning av verksamheten inom de olika kommittéerna under 

året: 

- ”Framtid och utveckling”  

Arbetet med utformningen och uppdaterande av hemsidan www.ardre.nu har fortgått.  

Ett försök till att få socknens invånare att fotografera och dela med sig av vardagsbilder som 

har anknytning till Ardre genom att maila dom till bilder@ardre.nu för att sedan spara dom 

bästa bilderna i Arkivboden för framtiden.  

Arbete med att märka upp Ardres sevärdheter  har förbättrats och en folder för 

”Skyltvandringen i Ardre” finns på hemsidan under Dokument. En del av målen har även 

lagts till i Google Maps som ”Historisk sevärdhet” resterande kommer att läggas till 2020. 

Vi har deltagit i olika informationsmöten angående bildandet av utvecklingsbolaget 

”Samverkan Ljugarn”. Under året har föreningen även blivit delägare i det nybildade 

utvecklingsbolaget Ljusa Udden AB. 

Föreningen har också varit representerad vid utformandet av lokal utvecklingsplan för 

Östergarnslandet. 

- ”Evenemang”  

Även detta år har arbetet framför allt fokuserat på att se till att befintliga evenemang har 

kunnat komma till stånd.  

Teaterföreställningen ”Mair trubbel” spelades hela nio (9) gånger !                                        
Stor succé med  ca 800 besökande. 

Vid medlemsträffen i juli berättade Andreas Oxenstierna om "Ardrekistan" och dess innehåll 

av bildstenar. 

Filmkvällarna har fortsatt med totalt 6  filmer under året. Bl a A Beautiful mind, 

Vägg i vägg,Good Will Hunting,Leken,Up in the air och Da Vincikoden. 

Dessutom ”två Ardre filmer ” av Mats Ahlby om bl a Ardresorken Gunnar Olsson. 

Vi har också arrangerat en uppskattad pubkväll under senhösten. 

- ”Bygdegården”  

Bygdegårdskomittén har under året bestått av Karin Pettersson, Ove Andersson,  

Rose-Marie Andersson och Kaj-Inge Nilsson.  

Karin har varit vaktmästare och Rose-Marie uthyrningsansvarig. 

 

Stora salen och lilla salen har varit uthyrda 20 gånger och för teatern 31 gånger. 

http://www.ardre.nu/
mailto:bilder@ardre.nu


Egna arrangemang och möten har varit vid 24 tillfällen, d.v.s. i genomsnitt ca 2 i månaden. 

Av egna möten nämnes sedvanlig grötfest, midsommarfirande . 

Året avslutades med ett luciatåg med ca 10 barn och 20 vuxna. 

 

Under 2019 har bastun utnyttjats flitigt som vanligt. 

Målning av fönster och ett nytt räcke har tillkommit på Bygdegården. 

 

- ”Vårda och bevara”  

Arkivgruppen har även detta år fortsatt det omfattande arbetet med att digitalisera foton 

och dokument från Ardres historia och lägga in dem i den digitala plattformen ”Bygdeband” 

www.bygdeband.se samt uppdatera inventarieförteckningen.  

Fagningen i Mullvalds änge genomfördes liksom föregående år med hjälp av elever från 

Wisbygymnasiet. Diskussionen om den framtida skötseln av änget har fortsatt. Lars Olsson 

har deltagit i möte med Länsstyrelsen och Stiftet angående en mer övergripande policy för 

ängsvården på Gotland. Slåtter i Mullvalds änge genomfördes och avslutades med fika. 

Änget fick nytt bandtun längs vägen, som utfördes av många intresserade amatörer och med 

Jan Tingström / Erland Pettersson som kunniga instruktörer.  

Strandstädningen genomfördes traditionsenligt i slutet av maj. Vi har avtal med 

Länsstyrelsen om detta och får årligen ersättning med 5 000 kr. 

- ”Sojdet”  

Arbetet med förberedelser av sojdesbränning genomfördes traditionsenligt under året.  

Gruppen har träffats onsdagsförmiddagar under vinterhalvåret. Förra årets inställda 

sojdesbränning genomfördes under påsken med många deltagare.  

Aktiviteter: 
Här ett axplock av de aktiviteter har genomförts inom föreningen under det gångna året: 

15 april Inläggning och tändning av sojdet  

29 april Fagning i Mullvalds änge.             

27 april  Städdag i Bygdegården 

18 maj  Strandstädning 

20 juni ”Ardrerullet” cykeltävling i vem som kan rulla längst 

21 juni Midsommarfest  

26 juni Ängsvandring i Mullvalds Änge. 

18 juli Möte om bastufrågan. (ett av många i frågan) 

4 sep Företagarträff med Ljusa Udden. 

14 nov Företagarträff med Ljusa Udden. 
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Vi tackar alla medlemmar för visat förtroende! 
Styrelsen för Ardre Sockenförening 

 

Frank Gubert  Simon Hägg  Jan-Peter Tingström 

Ordförande  Sekreterare  Kassör 

 

Karin Pettersson Jan-Olof Hasselborn - 

Bygdegården  Sojdet  Vårda och bevara 

 

Agneta Dahlberg Lars Olsson  

Evenemang  Framtid och utveckling  


