
 

 

 

Verksamhetsberättelse för 

Ardre sockenförening  2022 

 

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

Inledning:  
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 fyra 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:  
Arbetet har fortsatt enligt tidigare mandat med följande styrelse: 

Frank Gubert, ordförande 

Jan-Peter Tingström, kassör 

Simon Hägg, sekreterare 

samt Karin Pettersson, Agneta Dahlberg, Lars Olsson och Jan-Olof Hasselborn 

för de fyra aktiva kommittéerna.  

Styrelsen har sammanträtt vid fyra (4) tillfällen under året. 

Protokoll från styrelsemötena har publicerats på hemsidan. 

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.  
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Arbete med att märka upp Ardres sevärdheter har förbättrats och består 

nu även av vädertåliga skyltar med information om lokala sevärdigheter. 

Första skylten ( av totalt sex st ) sitter sedan en tid vid Mullvalds Änge. 

Dessa skyltar har vi fått bidrag till. 

Föreningen deltar även vid utformandet av lokal utvecklingsplan för Östergarnslandet. 

- ”Evenemang”  

Huvudsakligen är det även i år utomhusaktviteter som har skett. 

En uppskattad och välbesökt pubafton kunde dock genomföras på hösten. 

- ”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. 

 

Renoveringen av bastun har fortsatt med ett fåtal flitiga frivilliga, beslut efter medlemsförslag 

förra året om att bevilja 35 000 Kr  har medfört att bl a värmepump i omkl rummet har 

installerats samt inreda en ny toalett och ny pump. 

 

- ”Bevara och vårda”  

Fagningen i Mullvalds änge genomfördes liksom föregående år enbart med föreningens egna 

medlemmar. 

Fortsatta diskussioner med Länsstyrelsen och Stiftet angående en mer övergripande policy 

för ängsvården på vårt änge. Avsikten är att bilda ett naturresarvat av Mullvalds Änge. 

Strandstädningen genomfördes i mitten av maj, till en ersättning av 5 000 Kr. 

Slåtter genomfördes med god anslutning av medlemmar och besökare, avslutades med fika. 

Vi fick ett bidragför vårt arbete på ca 13 000 Kr från Länsstyrelsen så länge utredning om ev 

naturreservat pågår. 

Gotlands Ängskommitté har varit på besök och gett oss pris som ”Årets Änge”. 

- ”Sojdet”  

Fortsatt tillökning av nya ”sojdesgubbar”. Nu sjunker medelålder på gänget. 

Traditionsenlig sojdesbränning genomfördes, med gott resultat. 



”Ardre Kyrka”  

Vår kyrka är nyrenoverad och ett informationsmöte skedde 12 augusti. 

Detta skedde genom Gotlands kyrkohistoriska sällskap.  

Föreningen bidrog med text om bygden samt att distribuera informationsskriften. 

 

- ”Ekonomi”  

Nu drygt 130 betalande medlemmar jämfört med drygt 86 förra året.  

 

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

30 april Fagning i Mullvalds änge           

14 maj  Strandstädning 

23 juni Traditionsenligt ”Ardrerullet”  

24 juni Midsommarfirande med stort deltagande  

4  juli Sojdet tändes  

23 juli  Slåtter i Mullvalds änge med närmare 30 deltagare, vi bjöd på kaffe-saft 

  5 nov        Pubafton i Bygdegården 

 

 

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   

 

Agneta Dahlberg Lars Olsson  


