
 

 

AKTIVITETSPLAN 2016 – ASKERÖD BYALAG IDEELLA FÖRENING 

2016 kommer att präglas av påbörjandet av utvecklingsåtgärderna på gårdens fysiska miljö 

för att möjliggöra större aktiviteter i framtiden. Nedan följer en lista på de saker som vi vill 

utveckla under de närmsta åren. 

a. Scen – den gamla utomhusscenen ska rivas och en ny större scen med tak ska byggas. Scenen 

ska anpassas för både musik- och teaterföreställningar samt förvaring av rekvisita och annan 

utrustning. Scenen ska byggas i samma stil som övriga byggnader. Vi kommer att behöva 

sponsorer och annan finansiering för denna åtgärd. 
b. Parkeringsplats – för att kunna ta emot fler besökare på gården behöver en större 

parkeringsplats anläggas i anslutning till gården. Innan vi kan anlägga denna måste 

avstyckningen ske. El ska dras fram för att övernattning med husvagn/husbil ska vara möjlig. 

Hembygdsföreningen söker medel från Lions och Leader för att finansiera åtgärden. 
c. Caféet – i södra delen av ladan ska ett café iordningsställas. Rummet behöver tömmas på 

taktegel, virke och andra föremål. Golv, väggar och utskänkningsdisk ska byggas. Vi kommer 

att behöva sponsorer och annan finansiering för denna åtgärd. 
d. Toa – minst en toalett behövs i anslutning till caféet. Vi kommer att behöva sponsorer och 

annan finansiering för denna åtgärd. 
e. Inventering - alla föremål som finns på gården ska dokumenteras och beskrivas. Personer 

med historisk kännedom ska intervjuas genom videoinspelning. Inventeringsarbetet ska 

bedrivas som studiecirkel. 
f. Genomgång av alla elinstallationer och ledningar. Vid upptäckta fel ska dessa åtgärdas. 



g. Vår och höstdag för medlemmar. Städning, målning och annat fix samt korvgrillning. 
h. Ställa iordning  vattentillförsel på gården. 

Parallellt med utvecklingsåtgärderna kommer vi att genomföra följande aktiviteter: 

 

i. Spelmansstämman – vi hoppas att få tillbaka spelmanstämman till Askeröd. Det som är 

avgörande i detta är att få till en stor parkeringsplats.  
j. Midsommarfirande – traditionellt firande med resning av midsommarstång, dans runt 

stången och kvällsfirande.  
k. Spånhyvelns dag – i samverkan med Hembygdsföreningen. En tipspromenad som avslutas 

med fika på Askeröd. 
l. Loppmarknad/Auktion – de föremål vi genom inventeringen kommit fram till ska avyttras ska 

auktioneras ut. Vi kommer även att auktionera ut föremål som donerats till gården i 

samförstånd med Hembygdsföreningen. I samband med auktionen anordnar vi en 

loppmarknad med externa utställare. 
m. Kräftskiva – öppen aktivitet för alla som vill. Knytkalas.  
n. Julmarknad – marknad med externa knallar. Fikaförsäljning och musikunderhållning. 


