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Verksamhetsberättelse Askeröd 
Byalag ideell förening 

Jerry ”cowboy” Lövberg fick uppdraget att instruera deltagarna i 

lassokastning under cowboyfesten. 

 



Askerödgården - en mötesplats som utvecklas och tillgängliggörs för fler 
 
Under 2019 har Askeröd Byalag ideell förening fortsatt utvecklingen av gården 
genom en rad renovering- och byggåtgärder. 
 
Byalaget har arrangerat flera event som lockat cirka 1 000 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 2019: 
 
6 april - Trollhättans hundklubb.  
Trollhättans Brukshundklubb genomförde räddningsövningar i skogen bakom gården. 

14 april - Vårstädardag och årsmöte.  
Mellan kl 9-16 vårstädade vi gården. Vi bjöd på hamburgare och korv samt kaffe med 
dopp. Klockan 16 höll vi årsmöte för nya och gamla medlemmar. 

Alla byggnader och loppisen var öppna för allmänheten under vårstädningen. En del i 
kulturveckan i Lilla Edet. 

20 april - Påskeld vid soldattorpet. Denna aktivitet fick ställas in på grund av 
brandrisken som förelåg. 

25 maj - Askeröd Spelmanstämma välkomnade sommaren. En film spelades in i 
samband med spelmansstämman.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13-14 juni - Gården hyrdes ut för privat arrangemang. 

21 juni – Midsommarfirande hölls traditionsenligt på 
gården mellan kl 14:00-17:00. 
 
29 juni - Gården hyrdes ut för privat arrangemang. 

5 juli - IRLÄNDSK PUBAFTON  
Det irländska bandet Pure Dynamite med David Slevin i 
spetsen spelade i logen. 
 
12 juli - PUBKVÄLL  
JC-BAND-DUO med Christer Lärk i spetsen uppträdde i 
Café Fähuset. 
 
2-4 augusti - Gården hyrdes ut för privat arrangemang. 

9 augusti - PUBKVÄLL FULLSPÄCKAD MED 
SVENSKA VISOR  
Bandet TREKANT spelade visor i logen. 
 

14 augusti - Gården hyrdes ut för privat arrangemang. 

16 augusti - PUBKVÄLL MED BUSKISGÄNGET HÖGTRôKK  
 
7 september - COWBOYFEST Á LA 
ANNE-LIE OCH MIKAEL PALM  



  
13 oktober - Höststädardag på gården  
Alla medlemmar hälsades välkomna till gården för att hjälpa till att göra gården redo 
för vintern. Vi bjöd på grillat och kaffe.  

 
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. Byalaget har tagit över 

ansvaret för örtagården. 

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 2019. 

5. Renovering och snickeri - Christer L. 

Scenen – Scenens ytterdel har isolerats med gullfiber som skänkts av Kakelfixarna i 

Lilla Edet. Väggarna har täckts av svart täckduk. Svartlaserade brädor har satts upp 

utanpå täckduken. Väggarna är färdiglaserade utvändigt. En handikappsramp har 

monterats på västra sidan av scenen. Ett trägolv har lagts inne i logen på scenen. 

Elslang och kabel har dragits fram i taket.  

 

Ladan – vi har fortsatt utveckla baren inne i ladan för att optimera 

serveringsmöjligheterna. De pelare som rasat under ladan har rests och kilats fast. 

Stomexperten Ulrik Hjort Lassen har inspekterat ladan och tagit fram ett 

besiktningsprotokoll där skador har identifierats.  

6. Marknadsföring - Jerry L.  

Marknadsföringsgruppen har filmat och fotograferat löpande för att dokumentera 



utvecklingen av gården och de arrangemang vi anordnar. Bland annat har en film 

från Spelmansstämman och Spånhyvelns dag klippts ihop. Filmer och foton har 

publicerats på hemsidan och Facebook. En logotype för Askerödgården har tagits 

fram under året som har använts på de filmer, affischer och annonser som har 

producerats. T-shirts, förkläden och kepsar med den nya logotypen har köpts in. 

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 från O Anderssons stiftelse och bidraget från 

Studieförbundet Vuxenskolan.  

Vid årsskiftet hade föreningen 89 402 kr på banken och 1080 kr i kassan. Antalet 

medlemmar var totalt 47. 

TILLGÅNGAR per den 31/12-2019: 

Bankkonto:      3 050 

Sparkonto:                    140 000 

Kassa:             0  

TOTALT:                     143 050 

 

INTÄKTER: 

Medlemsavgifter      4 200 

Försäljning arrangemang  104 490 

Donation från O Anderssons Stiftelse  50 000 

Studieförbundet Vuxenskolan    16 268 

Uthyrning       3 900 

Sponsring              0 

TOTALT:   178 858 

KOSTNADER: 

Byggmaterial  16 353 

Arrangemang, fika, mat och dryck 40 128 

Förbrukningsmaterial  12 473 

Ersättning till musiker och kock 19 300 

Medlemsförsäkring    1 155 

El, anslutning och förbrukning   3 838 

Sophämtning    2 772 

Besiktning lada    6 906 

Reparationer maskiner           0 

Marknadsföring    2 482 

Gåvor och presenter    1 647 

Vägbom   12 983 

Banktjänster    1 057 

Fiber   10 950 

Styrelsen            0 

TOTALT:                    132 044 

 

ÅRETS RESULTAT:                46 814  

//Annica Johansson, kassör i Askeröd Byalag ideell förening 
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