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Verksamhetsberättelse Askeröd 
Byalag ideell förening 

Jeanette Lövberg och Leif Edvardsson i härlig vårsol på Askerödgården 

våren 2020. Leif Edvardsson levererade stolt den vackra skylt han gjort 

till scenen i studiecirkeln ”Renovering och snickeri”. 



Askerödgården - en mötesplats som utvecklas och tillgängliggörs för fler 
 
Under 2020 har Askeröd Byalag ideell förening förvärvat Askerödgården från 
Hjärtums Hembygdsförening. 
 
Byalaget har på grund av Coronapandemin inte kunnat arrangera i event. Vid ett par 
tillfällen har dock loppisen hållit öppet och på nyårsafton samlades en mindre skara 
människor kring en brasa. Studiecirklarna har bedrivits Corona-anpassat. 
 
Under året lämnade Leif Edvardsson jordelivet. En av våra trogna tjänare på gården 
som under många år sett till att gården hållits i ordning.  
 
 
STUDIECIRKLAR 

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har flera studiecirklar bedrivits.  

1. 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 vårdag har anordnats.  

2. Café och bakning - Jeanette L 

Har grejat med Café Fähuset och fortsatt utvecklingen av barmiljön. Cirkeln har fixat 

med en massa smarriga saker när vi har varit på gården och grejat. 

3. Styrelse - Anna LS 

Styrelsemötena har utförts i cirkelform. Byalagets styrelse har sammanträtt 3 gånger 

inklusive årsmötet under 2020. 

4. Renovering och snickeri - Christer L. 

Scenen – logen bakom scenen har isolerats. Det har satts upp väggskivor och dragit 

fram mer el.   

 

Ladan – vi har tömt delar av ladan för att kunna satt upp insektsnät som ska förhindra  

att fåglar kan flyga in under takåsen. 

5. Marknadsföring - Jerry L.  

Marknadsföringsgruppen har hållit hemsidan uppdaterad och publicerat inlägg på 

Facebooksidan.   

 

 

 

 

 

 



EKONOMI & STYRNING 
Den största ekonomiska händelsen under året är att föreningen har förvärvat 

Askerödgården. Detta har möjliggjorts genom ett lån hos Hjärtums 

hembygdsförening. Reversen är på 350 000 kr och ska betalas av på 10 år med jämn 

amortering. Ekonomin i föreningen är bra men det är viktigt att vi får fler medlemmar.  

 

Vi har ansökt om krisstöd från Kulturrådet på grund att vi inte har kunnat genomföra 

några evenemang och därmed inte fått in några intäkter. Föreningen beviljades 

31 000 kr. Föreningen har även fått ett bidrag från Studieförbundet Vuxenskolan för 

studiecirklarna. Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan till O Anderssons stiftelse. 

Vid årsskiftet hade föreningen 135 511 kr på banken och 1010 kr i kassan. Antalet 

medlemmar var totalt 40. 

 

BALANSRÄKNING 

 

TILLGÅNGAR per den 31/12-2019: 

Bankkonto:       2 111 

Sparkonto:                    132 000 

Swishkonto     1 400 

Kassa:      1 010 

Kundfordringar    2 663  

Byggnader                     360 350 

Avskrivning byggnader                      -7 207 

 

TOTALT:                     492 327 

SKULDER per den 31/12-2020 

 

Eget kapital                                        -173 741 

Leverantörsskulder      -3 586 

Hjärtums hembygdsförening -315 000 

 

TOTALT:                       -492 327                   

 

 

 

 



RESULTATRÄKNING 

INTÄKTER: 

Medlemsavgifter       3 500 

Krisstöd Kulturrådet     31 000 

Studieförbundet Vuxenskolan    12 500 

Uthyrning        1 200 

Loppis        1 100 

 

TOTALT:                                           49 300 

     

KOSTNADER: 

Byggmaterial       -2 233  

Förbrukningsmaterial       -2 879 

Förbrukningsinventarie       -3 586 

El, anslutning och förbrukning      -3 369 

Gåvor                    -300    

Fika, mat på arbetsmöten      -1 282 

Banktjänster       -1 500 

Marknadsföring          -877 

Avskrivningar       -7 207             

TOTALT:                        -23 233 

 

ÅRETS RESULTAT:                  26 067 
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