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Verksamhetsberättelse Askeröd 
Byalag ideell förening 

Annica Johansson serverar hamburgare och annat smarrigt under Askeröd Spelmansstämma. 

 Foto: Anna Lärk Ståhlberg 



2017 har varit ett intensivt och roligt år. 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. Styrelsen 

vill framföra ett stort tack till Lilla Edets kommun, Jordbruksverket och Studieförbundet Vuxenskolan 

samt flera privata företagare och privatpersoner som stöttat med pengar och ideell tid. 

 

UTVECKLINGSÅTGÄRDER 

1. Scenbyggnation 

Byggnationen av en ny scen har påbörjats. Scengolv, takstolar  och reglar för väggarna är på plats. El 

har dragits fram till scenen så att en elcentral kan installeras. 

 



2. Parkeringen 

En stor parkering med plats för cirka 150 bilar har börjat anläggas framför gården. Detta för att 

säkerställa att inte bilarna kör fast när de deltar i våra evenemang.  

 

3. Brunnen 

Föreningen har skickat in vattenprover på vattnet i brunnen som har godkänts. Dock var vissa halter 

något förhöjda varför föreningen inte kan rekommendera att människor dricker det. Vatten finns 

indraget i ladans norra del, till husknuten på ladans södra del och till utsidan på boningshuset. 

4. Ladan 

Då ladan har flyttat sig ur sitt ursprungliga läge har vi säkrat ladan med stålvajrar för att förhindra att 

den kanar ner mot öster. Vi har monterat baren på ett nytt ställe. 

 



 5. Café Fähuset 

Café Fähuset har hållit öppet under sommaren. Vi har ställt i ordning en serveringsdel och en del  

med cafémöbler. 

 

6. 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. Vårstädardag 

Den 2:a april hjälptes byalaget och invånarna i byn åts för att göra gården i ordning för sommaren. 



2. Uthyrning av gården för orienteringstävling 

Årets Vikingaträff och avslutning av Five-O avgjordes vid Askeröd. Vädret började utmanande med 

noll grader och lite snö. Men till slut värmde solen på de 887 som startade. 

 

3. Spånhyvelns dag 

Den 13 maj kl 11:00 firade vi den vattendrivna spånhyveln från sekelskiftet och från kl 12:00 

serverades det nygräddade våfflor med grädde och sylt på Askerödgården. 

4. Valborgsmässofirande 

Ett trettiotal personer kom för att fira in våren när vi tände valborgsbrasan. 

5. Askeröd Spelmansstämma firar 40 år 

 

 

Den 27 maj välkomnade Askeröd Spelmansstämma våren på Askerödgården. Det var den 40:e 
gången stämman gick av stapeln.  Gårdens loppis höll öppet för besökarna och det serverades fika i 
Café Fähuset. 

6. Skolavslutning  
Den 12 juni besökte eleverna och föräldrarna till barnen i klass 6a, Strömslundsskolan, gården. De 
fick testa på en kunskapsbaserad 5-kamp. 



7. Midsommarfirande 
Ett hundratal besökare kom till gården för att fira midsommar. Tyvärr vräkte regnet ner när det var 
dags att dansa runt stången. Byalaget hade försäljning av fika i caféet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Loppis och auktion 

26 augusti anordnade byalaget loppis på gården. 5 utställare hyrde plats och gårdens loppis höll 

öppet. Ett hundratal besökare kom denna dag. 

9. Kräftskiva 

Ladan fylldes till bredden med folk. Bidraget till Snapsvise-SM utsågs. 

10. Uthyrning av gården 

Orienteringsklubben  

4x25 årskalas 

11. 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 bedrivits aktivt.  

1. Finansiering - Anna LS 

Gruppen har hjälpt hembygdsföreningen att administrera ansökan om investeringsstöd till 

Jordbruksverket. 



2. Arrangörscirkel - Christer L. 

Har planerat och arrangerat en rad evenemang under året. 

3. 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. 

 

4. Café och bakning - Jeanette L 

Har ställt i ordning Café Fähuset och inrett baren. Bakat en massa smarriga saker som sålts under 

arrangemangen. 

5. Örtagården och gräsmatteklippning - Ingela O 

Har planterat och fixat i örtagården bakom boningshuset. Gräsmattan har klippts kontinuerligt. 

6. El - Ante A. 

Framdragning av el till scenen. 

7. Styrelse - Anna LS 

Styrelsemötena har utförts i cirkelform. Byalagets styrelse har sammanträtt 12 gånger under 2017. 



 

8. Renovering och snickeri - Christer L. 

Hustak, scenbyggnation, nya baren, flytt av ladan. 

9. Marknadsföring - Jerry L.  

Har filmat och fotograferat löpande för att dokumentera  utvecklingen av gården och de  

arrangemang vi anordnar. Publicering av arrangemang på hemsidan och Facebook. Hemsidan har 

bytt adress till www.askerodgarden.se. Studiecirkeln har tagit fram affischer och annonser mm. 

EKONOMI 
Ekonomin i föreningen är bra. Vi har fått in en hel del intäkter under året genom arrangemangen och 

bidraget från Studieförbundet Vuxenskolan. Föreningen har lånat ut medel till Hjärtums 

Hembygdsförening inom investeringsprojektet då likviditeten i hembygdsföreningen var för låg för 

att klara betalningen av kostnaderna för hustaket, scenbyggnationen och parkeringen.  

Vid årsskiftet hade föreningen 15 825 kr på banken och 2 435 kr i kassan. Antalet medlemmar var 

totalt 16 vilket innebär att vi har minskat medlemsantalet med 36 personer sen året innan. 

 

Vid pennan 

 

Anna Lärk Ståhlberg, ordförande Askeröd Byalag ideell förening 



 



 


