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Ante Augustsson och Jonas Myrholm spelar dragspel under midsommarfirandet på
Askerödgården.
Foto: Jerry Lövberg
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2016 har varit ett intensivt och roligt år på gården. Byalaget har utvecklat gården genom en rad
insatser samtidigt som flera lyckade arrangemang har ägt rum. Verksamheten har möjliggjort att ett
tusental personer i olika åldrar och med olika bakgrund har träffats och upplevt saker tillsammans på
Askerödgården. Genom arrangemangen har kulturhistoria spridits och lett ökad kunskap om vårt arv.

UTVECKLINGSÅTGÄRDER
1. Boningshuset
Då det regnade in i boningshuset har taket på den södra sidan renoverats. Vi har satt dit nya skivor
och nockpannor, bytt hängrännor och brädor. En ny plåt på skorstenen har monterats.
Vi har möblerat om i huset utefter den inventeringen som gjorts för att försöka återställa huset så
som det var när det senast var bebott.
2. Magasinet
Jordkällaren har ställts i ordning. Grunden har dränerats. Nytt grus har lagts på golvet. En
vattenpump för att möjliggöra vattentillförsel till alla byggnader har installerats i den. Jordkällaren
används som förvaringsplats. En ny vacker dörr har satts upp.
3. Brunnen
Brunnen har tömts på lera och sten. Ett plaströr har monterats. Vattenledningar har dragits fram till
både magasinet, boningshuset och ladan. Ett nytt lock har satts dit.

4. Ladan
Storstädning och genomgång av alla vagnar och inventarier. Ommöblering. En bar har skapats i
samband med Malin och Marcus bröllop och en ny serveringsdel är inrättad. Vi har öppnat upp

mittgången ner mot dansbanan för att mittgången ska kunna vara en scen. Två stora fönster har satts
in för att få in ljus i lokalen. Två vackra ljuskronor är tillverkade och har hängts upp.

5. El-översyn
Gamla ledningar och elcentraler har bytts ut. Nya kablar och kontakter har installerats.
6. Café Fähuset
Under 2016 har vi tömt den södra delen av ladan och inrett det till ett café. Detta har nyttjats under
evenemangen och fungerat som möteslokal för både interna och externa möten. Bland annat har
Centerpartiet haft sitt möte i caféet under året.

7. Scenen
Den gamla utomhusscenen har rivits i väntan på byggnation av ny utomhusscen med tak.
8. Parkeringen
För att möjliggöra parkering för fler bilar i samband med våra arrangemang har vi dikat och lagt ner
dräneringsslangar.

9. Loppis i stallet
Vi har påbörjat installationen av en loppis i den norra delen av ladan för att kunna sälja gamla saker
som vi fick in i samband med auktionen och loppisen vi bedrivit under året.

ARRANGEMANG
1. Spånhyvelns dag
Ett samarrangemang med Hjärtums hembygdsförening. Servering av våfflor och kaffe.
2. Midsommarfirande
Ett hundratal besökare kom till gården för att fira midsommar. Försäljning av fika i caféet. Dans till
levande musik.

3. Loppis och auktion
Under auktionen såldes en del gamla saker som stått i ladan och huset för att skapa plats för
aktiviteter. Pengarna vi fick in från denna aktivitet har gått till inköp av material.

4. Kräftskiva
Ladan fylldes till bredden med folk. Gerilla-orkestern underhöll gästerna. Bidraget till Snapsvise-SM
utsågs.
5. Dragspelsstämma
Trolldraget uppträdde. Byalaget sålde våfflor och kaffe i Café Fähuset.
6. Uthyrning av gården
Cathrine Dahlén hade sitt 25-års kalas på gården.
Marcus och Malin Iveström hyrde gården för bröllopsfirande.

7. Övrigt
Medlemmarna i föreningen har samlats på gården vid flera tillfällen för att avnjuta grillmat och
umgås.

STUDIECIRKLAR
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har tio studiecirklar startats upp och bedrivits aktivt.
1. Inventering - Ingela O.
Gårdens ting har inventerats och märkts upp.
2. Finansiering - Anna LS
Två ansökningar har lämnats in för byalagets räkning. Gruppen har hjälpt hembygdsföreningen att
skriva en ansökan om investeringsstöd till Jordbruksverket.

3. Arrangörscirkel - Christer L.
Har planerat och arrangerat en rad evenemang under året.
4. Trädgård och skötsel - Leif E.
Har sett till att gården och maskinerna varit i ordning. Gräsmattan har klippts en gång i veckan,
rabatterna har rensats och löv har krattats. En vår och en höststädardag har anordnats.

5. Café och bakning - Jeanette L
Har ställt i ordning Café Fähuset.
6. Örtagården - Ingela O
Har planterat och fixat i örtagården bakom boningshuset.
7. Renovering och snickeri - Christer L.
Har renoverat taket på boningshuset och säkrat ladan. Två fönster har monterats i ladan.

8. El - Ante A.
Har bytt ut elledningar och centraler.
9. Styrelse - Anna LS
Styrelsemötena har utförts i cirkelform.
10. Marknadsföring - Jerry L.
Vi har filmat och fotograferat löpande för att dokumentera utvecklingen av gården och de
arrangemang vi anordnar. Vi har samarbetat med inventeringsgruppen och filmat Astrid och Solveig
som berättat om gården. Publicering av arrangemang på hemsidan och Facebook. Har tagit fram
affischer och annonser mm.

EKONOMI
Två ansökningar har lämnats in under året. En till Leader Göta Älv för finansiering av större
evenemang. Denna meddelades tyvärr avslag på. En till Oskar Anderssons stiftelse för bidrag till
utvecklingen av gården. Väntar på besked.
Ekonomin i föreningen är bra. Vi har fått in en hel del intäkter under året. Vid årsskiftet hade
föreningen 24 256,63 kr på banken och 3 678 kr i kassan. Antalet medlemmar var totalt 52 varav 39
av dem betalat in årsavgiften för 2016.
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