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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 

ASKROVA BYGDELAG  

Onsdag 14. April kl.19.00 i Grendahuset  

Forslag til nye styremedlemmer kan meldes/rettes til valgnemnda ved; Bente Espeseth (Mob;41 54 14 80) eller;  Lise-Janne Hovden 

(Mob;48 28 24 55) Frist for forslag av nye medlemmer er satt til torsdag 08.Mars 

SAKER:  

1. Val av møteleiar og 2 årsmøtedeltakerar til å skrive under møteboka, godkjenne møteinnkalling.  

2. Årsmelding 2017 

3. Revidert rekneskap leggas fram. 

5. Infosaker: Nettside, prosjekt for tilflytting, Grandahuset (videre oppgraderinger) og Fiberutbygging 

6. Innkomne saker. (Alle saker skal meldes inn 7 dager (1 uke) før årsmøte. Saker sendes til Terje Svardahl  

(mob: 96 62 79 89 eller mail/post terjesvardahl@hotmail.com) Vi ønsker sterkt innspill/kreative forslag for videre drift av bygdelaget! 

Saker som ikke er meldt inn på førehand blir ikke tatt opp/ diskutert på årsmøtet! (saker som meldes inn på selve møte, blir logg ført og tatt 

opp på påfølgende styremøte) 

 Veglys, Samme status som 2017, stopp inn til nok penger til å sette opp dette. For dyrt og tidkrevende.   

 Espeseth molo, lagerplass. Kystverket og Flora kommune eig kaia, bygdelaget har ikke noko med dette. 

 Vegskjæringer og merking sunde kai. Har blitt gitt fullmakt 2 (2015-2016) år på rad til at dette er noe alle kan gjør, en kan kjøpe 

maling på bygdelagets regning og vi fakturerer kommunen. Nå er det avvente pga helikopterlandingsplass. Bekjæring av tronge parti 

skulel vert gjennomført 2015. 

 7. Valg.  

Dagens Styre;  

Terje Svardahl – Styreleder, på valg, tar gjenvalg. 

Henning Haugholt – Nestleder, på valg, tar gjenvalg. 

Andre Espeseth, 1 år igjen av perioden.  

Frank Berg, 1 år igjen av perioden. 

Siri Sunde, 1 år igjen av perioden. 

Rune Kvammen – Vara – Sitter bare 1 år av gangen. På valg, tar gjenvalg. 

Veronica Strømme – Vara – Sitter bare 1 år av gangen. På valg, tar ikke gjenvalg. 

Magne Svardahl – Kasserer – Til makken tar han 

– STYRET –  

mailto:terjesvardahl@hotmail.com


Årsmelding 
 Gjennomførte filmpremiere fest i grendahuset, masse fremmøte gjester, gratis mat, og lett drikke til 

maten. Dans på kvelden. Etter flere positive tilbakemeldinger var dette noe vi skulle fått til årlig, i stedet 

for julegave. Derfor har vi arrangert igjen premierefest for nettsiden 2018. 

 Ble vedtatt på styremøte i mai 2017 at vi skulle designe ny nettside som er mobil ennlig og med mulighet 

for næringsutvikling. Hentet inn priser fra 3 forskjellige aktører i Florø regionen, havnet på et 

samarbeid med Pixelwerk og Artwerk, der Henning og Terje jobbet med design og innhold. Søkte midler 

fra Kommunalt Næringsfond og fikk 52000,-  Det har tatt enormt med tid med nettsiden, og derfor vart 

den ikke klar før nå (mars 2018)  

 Ferdigstilling av klatreveggen ble gjort våren 2017 .  

 I 2017 hadde vi følgende arrangement; Filmpremiere fest, Påskebasar, Barnas dag på leikeplassen, 17. 

mai, Øyacup og Skalldyrfest. Bygdelaget anser disse som ”nødvendige” arrangement for å kunne holde 

eit sosialt liv og for å kunne få inntekter til drift av bygdelaget.  

• 17. Mai gir litt minus i kassa, men er viktige for det sosiale livet på øya. Sjølv om et aktivt bygdesamfunn 

er viktig ser vi at tiden frivillige har til å jobbe på arrangement skranter,.  

• Fiskekonkurransen ble ikkje arrangert av bygdelaget 2017 da det ikkje var nok frivillige og som oftast 

har det vert et minusprosjekt. Denne var fritt til alle å arrangere og det ble suksessfult arrangert av 

Rune Kvammen. Vi har ikkje oversikt over +/- tall.  

• Det var ikkje drift på kroa i bygdelaget sin regi 2017, er dette saknet slik at vi ta dette opp igjen 2018? 

 Vi har OK/god inntekt på arrangementa, spesielt Øyacupen. Øyacupen er eit stort arrangement, som 

trenger mye dugnadsarbeid, men med tanke på den økonomiske gevinsten er den kanskje det viktigaste 

arrangementet. Øyacupen 2017 ble ikkje sponset slik som tidlegare år da sponsor midlane gjekk til 

nettside prosjektet.  

 Det er ellers jobba med mye saker mot Flora kommune og Flora havn, ønskes det videre informasjon om 

dette kan styret gi det ved en senere anledning. 

 Julegaven for dugnadsinnsats utgikk 2017 da vi laget til dugnad og lanseringsfest for nettsiden. Alle 

innvitert, 150,- cover.  

 



Diverse informasjon 
Askrova bygdelag hadde inne 7 søknader i 2017: 

1. Gjensidigestiftelsen: Søkte om 

penger til landgang gjestebrygge, 

søkt om 31.164,-  fikk avslag. 

2. Momsrefusjon: tilbakeføring av MVA 

på innkjøp vi hadde i 2016, søkt 

18784,- innviliget med 16.000 

3. Sparebank stiftinga, ferie for alle, 

søkt 14.144, innvilget med 10.000,-  

Brukt på feriehelg juli 2017.  

4. Sparebank stiftinga, søknad for 

Barnas integrerings dag, 6184,- 

innvilga med 3000,- Brukt til grilling 

og påskegodt for gjester.   

5. Kulturmidler: Søkte om midler til 

sykler i forbindelse med barnas dag., 

Søkte 12.500,- Fikk tildelt 4000,-  

Kjøpt inn barnesykler og hjelm for 

dette.  

6. Kommunalt næringsfond  til nettside, 

søkte om 65750,-  fikk innvilget 

52875,-  

 

 

  

 Større innvesteringer gjort 2017: 

1. 3 Trappegrinder til fjellet, 6000,-  

2. Gym utsyr grendahuset ca 10.000,- , gym.  

3. Kjøleaggregat og kjøle dør for kjølerom 15.000,- 

4. Nettside 80.7500,- betalt 35.000,- 

5. Oppussing av garderobe 10.000,- 

6. Ferjereklame 2018, 47.562,- 

7. Film fest, 25.000,- 

8. Vaskemaskin, 5000,-  

9. Diverse småkjøp ifm godkjente søknader. 

 

Mål for 2017 

 Bål/Leirplass Leikeplass, videreført til 2018 

 Tilflytting(Folkeauke), Pågående 

 Nettside/næringsutvikling Ferdig 01.03.18. 

 Askrova bygdelag ble medlem i Svanøy Folkeakademi. 

Forskjellige events blir tildelt Askrova. 

 Designe ny nettside www.askrova.no 

 

Mål for 2018: 

 Ferdigstille nettside. 

 Bygge kjølerom i fyr rommet, pågående. 

 Oppgradere sal og inngangs parti med nye led lys, 

samt nye utelys.. Utsyr er kjøpt inn, blir montert når 

tid. Lys innkjøpt, gjennomføres vår 2018 

 Få fleire events fra Svanøy folkeakademi. 

 Ferdigstille gapahuk og leirplass på leikeplassen, 

pågående 



Nettside 
Målsetning: 

Øke innbyggertallet, bruk av båtruter, bruk av 
butikk, bruk av natur, salg av tomter, økt bruk av 
lokal arbeidskraft, letter med et seinere 
utviklingsarbeid. 

 

Produktet blir lansert rundt 19-20mars, for å fjerne 
buggs og ting som ikke virker, offisiell tatt i bruk 
fra 24.03. Nettsiden har som mål og være lett 
tilgjengelig, og skal linkes opp mot 
næringsutvikling og tilflytting. Viktig at en får 
tilbakemeldinger på utforming, vi kan forandre 
den om det skulle være tungt å bruke.  

Har jobbet sammen med Artwerk og Pixelwerk 
fra Florø, enormt profisjonelle og 
imøtekommende aktører.  

 

 

 Økonomisk. 

1. Pixelwerk AS, 80.750,-   

2. Arbeidstid dugnad 100t - 20.000,-  

3. Total kostnader for nettside 100.750,- 

 

 Finansiering: 

1. Kommunalt næringsfond, 52.875,-  

2. Norblikk AS, 8.000,- + 5000,- årlig 

3. Rørleggerservice Florø , 8.000,- + 5000,- 
årlig 

4. Berg maskin og transport, Arbeidstimer 
13.000,- 

5. Halvar Espeseth , Arbeidstimer 13.000,- 

6. Vestfjord Bygg AS, 8.000,- + 5000,- årlig 

7. Byggtorget Florø, 8.000,- + 5000,- årlig 

8. Pixelwerk, 20% rabatt. 

9. Totalt sponset til Nettside 32.000,- sponsor 
til arrangement 20.000,- pluss 26.000,- i 

arbeidspenger. 

 

 



 

Vi har finansiert askrova.no 



Fiberutbygging 

 Terje informerer  



Integrering og folke auke. 
 Gjennomført barnas 

integrerings dag i påska. 
 Sammarbeida med NOSFO 

om sommerfesten i juni, 
utrolig kjekt arrangement 
som vi fikk masse skryt for.
  

 Gjennomførte ferie for alle 
sammen med frivillighets 
sentralen. Enormt god 
tilbakemelding og ønske 
om videre. 

 Jobber videre med godt 
samarbeid med NOSFO, 
Flora frivillighets sentral, 
solbakken asylmotak. Skal 
prøve å arrangere 
feriehelg, barnas 
integrerings dag, 
sommerfest ila 2018. 
 

 Integrering er viktig i 
dagens samfunn, og 
Askrova Bygdelag 
ønsker å stå sentralt i 
dette. Viktig for å 
gjør en forskjell i 
samfunnet samtidig 
som det gir inntekt i 
bygdelagskassen og 
vi stiller sterkere i 
kampen om 
tilflyttere, 
næringsutvikling og 
optimisme.  



  

Eg snakka med deltakere idag som gav tilbakemeldingar på feriehelga på Askrova 23 – 25. juni. 

Kort oppsummert var ho veeeeldig fornøyd J!! 

  

Her er tilbakemeldingane hennar: 

  

·         Dei hadde aldri vore på ein slik ferie før, kun vore til Oslo i barnedåp og liknande. 

·         Bra at du Siri møtte dei på kaia i Florø og blei med dei på båtturen, at mannen din henta dere på kaia på Askrova og at 

Wenche viste dei rundt i huset dei skulle bu i. 

·         Det var ei kjempekjekk oppleving, både for ho og barna. 

·         Dei syntes det var passe med aktivitetar, og aktivitetane det var lagt opp til slo godt an. Alle var kjempefornøyd. Det var bra 

det var ein enkel aktivitet fredagen (lage bål). 

·         Fantastisk kjekke folk på Askrova, ho kunne tenke seg å flytte dit J! 

  

Viktige tilbakemelding å ta med seg vidare: 

·         Viktig med informasjon om at familien tar med seg mat til middag på fredags ettermiddag/kveld sidan butikken då er 

stengt. Dei hadde berre med seg litt brød og pålegg (mat resten av helga handla dei på laurdag på butikken). 

·         For dei som ikkje har vore på øyane før og bør det vere ein representant som møter dei på kaia i Florø og blir med dei på 

båten til Askrova. Dette for å vise dei kor dei skal gå, gjere dei trygge og vise dei plass inne i båten, kor dei skal gå av osv. 

·         Hidat syntes det var veldig kjekt å ha huset for seg sjølv, og barna likte godt å ha stor plass å boltre seg på. 

·         Om det skal vere fleire familiar i lag på hytta er det viktig at dei kjenner kvarandre godt. 

·         Dei kunne gjerne vore lenger, til dømes 4 dagar. Ungane ville gjerne vere lenger når dei først var komne til øya. Det hadde 

då gått fint med litt mindre aktivitetar dei andre dagane, der familiane sjølv fant på ting (dei hadde jo då blitt litt meir kjent i 

området). 

 Vegen vidare: 

Ø  Vi syntes det hadde vore kjekt om dere i Askrova Grendalag hadde arrangert fleire slike helger/langhelger kanskje til neste 

sommar. 

Ø  Då kan ein planlegge enda betre og kanskje organiserer slik at det ikkje blir så mykje arbeid på få personar, men der fleire 

bidrar. 

Ø  Så kan ein jo vurdere om det er mulig å få til ei langhelg i sommarferien i stadenfor. 

Ø  Så kan det jo hende at fleire grendalaga i øyane blir motivert av dere til å lage eit tilsvarande tilbod? Det er i alle fall behov for 

slike tilbod for familiar i Florø! 

  

  

Uansett – fantastisk den jobben du og andre involverte gjorde i samband med denne feriehelga! 

Deltakere var veldig lykkelige for muligheita dei fekk J!!! 

 

 



Regnskap 2016 

 





Innkomne saker og valg 

3 saker innkommet; 
  Espeseth molo, lagerplass. Kven styrer dette? Det er Kystverket som 

eig kaia, Flora Kommune har ansvaret for vedlikehold. Askrova 
Bygdelag har ikke mandat til overstyring av dette. 

 Veglys, kva er status? Status samme som tidligere, blir ikke 
videreført da det er for dyrt og sette opp lys og for tidskrevende for 
bygdelaget/dugnadsgruppa. Er i påvente av priser fra Jonny 
Jeppesen ang. lysarmatur m.m fra Ståle/sønnico tilbake til referat 
2012. 

 Vegskjæringer/vedlikehold fylkesveg? Flora kommune har vert på 
synfaring. Det var planlagt videre vedlikehold i 2015, sjå vedlegg fra 
kommunen. Fergekaia har noen skader, dette er ikke satt noe frist 
for utbedring. Ellers jobbes det med Flora kommune for å fikse 
drenering på parkeringsplass fergekai, denne er tett. Kommunen 
kommer ikke med tilbakemeldinger…. 

 



Vi vill takke alle for oppmøte 

og håper vi går eit godt år i 

møte 

med nytt mot og god 

dugnadsånd! 

– Styret – 

 

 


