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Verksamhetsberättelse Askeröd 
Byalag ideell förening 

Klara leker ”Tittut bakom kotten” medan mormor Jeanette och morfar 

Jerry laserar väggen på den nybyggda scenen. 

 



Askerödgården - en mötesplats som utvecklas och tillgängliggörs för fler 
 
Under 2018 har Askeröd Byalag ideell förening fortsatt byggnationen av scenen. Ett 
plåttak har lagts och väggarna har blivit isolerade. En fin bar har byggts inne i ladan. 
Loppisen har utvecklats mer och innehåller massor av fina saker. 
 
Byalaget har arrangerat flera event som lockat cirka 3 000 besökare till gården. Vid 
varje tillfälle har Byalagets ordförande informerat om gårdens ursprung, 
byggnadstekniken skiftesverk och vilka som tidigare bodde på gården. Gårdens 
byggnader har varit öppna för allmänheten som har gått runt och tittat på gårdens 
magasin, lada och boningshus.  
 
Följande aktiviteter har anordnats under 2018: 
 
24 mars: Hur odlar man på gården? Hushållningssällskapet kom och berättade vad 
som är viktigt att tänka på när man startar upp odling. 
 
31 mars: Påskfirande vid Soldattorpet. Ett 20-tal bybor samlades vid elden. 
 

 
 
22 april: Årsmöte och vårstädning av gården. 
 
26 maj: Dagen började med Spånhyvelns dag. Efter besök vid hyveln kom ett 30-tal 
besökare till Askerödgården för att njuta av nygräddade våfflor med grädde och sylt. 
Därefter tog Askeröd Spelmansstämma vid. Ett hundratal gäster kom för att lyssna till 
buskaspel. Prisutdelning från O. Anderssons stiftelse. Sist men inte minst uppträdde 



kören Joyvoice inför ett hundratal gäster. Hela dagen var fikaserveringen öppen och 
det var möjligt för besökarna att gå rundvandring på gården och handla i loppisen.  
 

 
 
22 juni: Midsommarfirande. Drygt 200 
personer kom och dansade kring 
stången till levande musik. 
Byalaget sålde fika i café-delen i 
ladan.  
 
 
 



4 juli: Pubafton med TREKANT. Ett 
50-tal personer deltog. 
 
11 juli: Pubafton med JC-BAND Duo. 
Ett 50-tal personer kom till ladan. 
 
14 juli: Gården hyrdes ut för 
födelsedagsfirande och bröllop. 
 
8 augusti: Irländsk pubafton med 
David Slevin & band. Cirka 150 
personer kom till ladan. 
 
19 augusti - Konsert med bandet 
Swedish Funk Connection. 
 
8 september: Cowboyfest. Ett 
hundratal skjutglada cowboys intog 
gården och firade natten lång. 
 
10 november: Höststädardag med 
korvgrillning. Cirka 15 personer var med 
och hjälpte till. 

 
UTVECKLINGSÅTGÄRDER 

 

1. Scenbyggnation 

Byggnationen av scenen har fortsatt. 

Väggarna har kommit på plats och 

laserats.  

2. Parkeringen 

Ett lager med finare grus har lagts på 

parkeringen. Två vita betongrör har 

monterats på brunnarna vid infarten till 

gården.  

3. Ladan 

Baren inne i ladan har utvecklats för att 

fungera bättre när det är många som ska 

ta del av serveringen. En ny toppskiva har 

monterats, bänkskivor med skåp har 

kommit på plats. En kyl och frys har 

installerats. 

 4. Café Fähuset 

Många har besökt Café Fähuset under 

arrangemangen. Fähuset har även 



fungerat som publokal under pubkvällarna som anordnats.  

5. Loppis i stallet 

Loppisen har varit öppen vid samtliga arrangemang. En hel del saker har sålts och 

nya har kommit till.   

 

 

STUDIECIRKLAR 

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har flera studiecirklar bedrivits.  

1. Arrangörscirkel - Christer L. 

Har planerat och arrangerat en rad evenemang under året. 

2. Trädgård och skötsel - Leif E. 

Har sett till att gården och maskinerna varit i ordning. Gräsmattan har klippts, 

rabatterna har rensats och löv har krattats. En vår och en höststädardag har 

anordnats. 

3. Café och bakning - Jeanette L 

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

som sålts under arrangemangen. 

4. Styrelse - Anna LS 

Styrelsemötena har utförts i cirkelform. Byalagets styrelse har sammanträtt 8 gånger 

inklusive årsmötet under 2018. 

5. Renovering och snickeri - Christer L. 

Scenbyggnation, utveckling av baren, fix i ladan. 

6. 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. Studiecirkeln har tagit fram affischer och annonser mm. 

 

Vid pennan 

 

Anna Lärk Ståhlberg, ordförande Askeröd Byalag ideell förening 

 



 



 



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

arrangemangen, donationen och bidraget från Studieförbundet Vuxenskolan. 

Föreningen har fått tillbaka de medel som lånats ut till Hjärtums Hembygdsförening 

då likviditeten i hembygdsföreningen var för låg för att klara betalningen av 

kostnaderna för hustaket, scenbyggnationen och parkeringen inom projektet som 

Jordbruksverket finansierade.  

Vid årsskiftet hade föreningen 89 523 kr på banken och 2 681 kr i kassan. Antalet 

medlemmar var totalt 64 vilket innebär att vi har ökat medlemsantalet med 48 

personer i jämförelse med året innan. 

 

TILLGÅNGAR per den 31/12-2018: 

Bankkonto:    89 523 

Kassa:      2 681  

TOTALT:    92 204 

 

INTÄKTER: 

Medlemsavgifter      6 350 

Försäljning arrangemang   74 376 

Donation från O Anderssons Stiftelse  30 000 

Studieförbundet Vuxenskolan   20 465 

Sponsring        2 850 

TOTALT:   134 041 

KOSTNADER: 

Byggmaterial  28 932 

Arrangemang, fika, mat och dryck 37 003 

Förbrukningsmaterial    9 037 

Ersättning till musiker och kock 10 500 

Medlemsförsäkring       615 

El, anslutning och förbrukning      441 

Reparationer maskiner    2 728 

Marknadsföring    1 812 

Gåvor och presenter       869 

Styrelsen     2 766 

TOTALT:   94 703 

 

ÅRETS RESULTAT: 39 338 

 

//Annica Johansson, kassör i Askeröd Byalag ideell förening 
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ANNA LÄRK STÅHLBERG, ORDFÖRANDE 

JEANETTE LÖVBERG, SEKRETERARE 

ANNICA JOHANSSON, KASSÖR 
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CHRISTER LÄRK 

BENNO JOHANSSON 

LEIF EDVARDSSON 
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STEFAN KARLSSON 

MARCUS IVESTRÖM 

TORBJÖRN OLOFSSON 

HÉLENE ENGSTRÖM, REVISOR 

STEFAN OLSSON, REVISOR 

 

LARS-ERIK KRISTIANSSON, VALBEREDNING 

ANTE AUGUSTSSON, VALBEREDNING 


