
Styrelsemöte Askerödgården byalag 160207 

 

Närvarande: Ordförande Anna Lärk Ståhlberg, Lars-Erik Kristiansson, Leif Edwardsson, Stefan 

Karlsson, Christer Lärk och Madelene Andersson. 

 

1.Mötet öppnas. 

 

2.Pris för uthyrning av gården 

Lars-Erik hörde sig för på möte med Hembygdsföreningen om det var så att de ville ha en andel av 

det pengar vi skulle få vid eventuell uthyrning av gården. Hembygdsföreningen vill inte ha någon 

andel av pengarna. 

 

Vi bestämde följande priser för uthyrning av gården i år: 

500 för bara logen. 

750 för hela gården (logen plus huset). 

1000 för hela gården plus eventuell städning (vad som ingår i städningen är i nuläget oklart). 

 

Madde ansvarar för Catrines kalas den 21 Maj, med öppning av gården med mera. 

 

3.Parkering 

Maria har fått en offert från Anders Augustsson på 160 000 för en färdig parkering på norra sidan 

vägen (lagt igen dike, duk och grus). Offerten ligger som en bilaga till ansökningen till Lions. 

 

Anna mejlar för att se om vi kan komma igång med parkeringen i nästa vecka (vecka 6). 

 

4.Sponsring 

Marcus Iveström vill gärna vara med och sponsra och hjälpa till med diverse arbete för att utveckla 

gården. 

 

Det behövs en sponsortavla till gården. Där det kan bli synligt för alla vilka det är som sponsrat. 

Förslag på att sätta den i närheten av scenen när den är färdig. 

 

I ansökningen för Leaderstöd behöver vi tänka till kring hur mycket arbetstid som krävs och hur 

många som behöver hjälpa till och se om vi kan få ersättning för detta. 

 

Ett förslag på att skapa en ”1000-kronors klubb” för sponsring. Vilket innebär att du kan sponsra 

föreningen med 1000 kr och hamna på ”1000 klubbens” tavla. Om det är så att du sponsrar mer så 

hamnar du på den andra sponsortavlan som i nuläget inte finns. 

  

 

5.Programblad 

Förslag på om Jerry kunde göra ett programblad med inbetalningskort för medlemsavgift med mera. 

Vi pratar med Jerry och Jeanette om detta. Vi var alla överens om att vi behöver få med så många 

datum som möjligt på programbladet. På vår-programsbladet ska det stå med att vi gärna välkomnar 

sponsring till gården. Följande datum ska vara med på årets programblad; 

 

– Spelmansstämma – 28 Maj. (Även om den inte hålls på Askeröd så bör den påannonseras) 

– Spånhyvelns dag – 21 Maj. 

– Vårstädardag & Årsmöte – 3 April. Vårstädningen börjar kl 10:00 (om vädret tillåter). 

Årsmötet är  klockan 14:00-16:00. 

– Midsommarfirande – 24 Juni kl 14:00 

– Pilgrimsvandring - 12 juni klockan 10:00. 



– Loppmarknad / auktion – 21 Augusti 

– Kräfskiva – 3 Septemer 

– Julmarknad – 26 november 

 

6. Aktivtetsplan 

Vi avvaktar med vissa saker tills vi fått vårdplanen från västarvet. 

 

Inventeringen ska göras under våren samt få filma Astrid och flera andra som har varit/bott på 

gården. 

 

Leif, Lars-Erik och Stefan gör en ”att göra lista” som sammanställs till vårdagen, så vi vet vad det 

är som ska fixas denna dagen. 

 

Parkeringen ska göras och sponsorplank ska upp under våren. 

 

Leif ansvarar för sponsorplanket. 

 

7.Övrigt 

– Madde kollar med Ingela om hon har börjat göra/spåna på hur ett hyresavtal för uthyrning 

av gården skulle se ut. Om hon inte har börjat så tar Madde fram ett avtal för uthyrning. 

 

 

 

 


