
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  160215

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Agneta Svensson, 
Sabine Schaarschuch, Elisabeth Sigfridsson, Torgny Holmberg, Ida 
Qvarnström, Bibbi Bertilsson, Anders Gerestrand

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 På plusgirokontot finns 26 687 kr med hyran betald till och med februari. 
5 andelar a 1 000 kr inköpta som stöd till Koop Åryds inköp av ny 
kassaapparat.
Monica har sökt hyresbidrag och skall söka utvecklingsbidrag. 
Ida tog upp frågan om att skaffa trådlös utrustning till ljudanläggningen. 
Detta kommer att diskuteras vidare.

Ekonomi

§ 5 Claes redovisade skrivelse till Växjö kommun om förslag till fontän i 
Årydsjön vid trekanten. Beslutades skicka in ansökan.

Monica rapporterade om lokal för föreningsrådet. Den lokal som erbjudits i 
Industribyn ligger på 2:a våningen utan hiss och är därför ej aktuell. 
Diskuterades lokalfrågan. Eftersom uthyrningen de senaste åren varit 
minimal föreslogs att behålla nuvarande lokal (caféet) med möjlighet till 
pubkvällar. Hyran kommer succesivt att fördelas mellan föreningsrådet och 
caféet.

Monica och Sandra tog upp frågan om utbyggnad av affären med plats för 
en social servicepunkt. De tar upp diskussionen med Vidingehem.

Fredrik rapporterade via Sandra att det kommer att byggas en 
hastighetsdämpande refug på Växjövägen vid norra infarten till 
Värendsvägen.

Elisabeth och Monica rapporterade från möte med bygderådet i Ingelstad. 
Nästa möte med bygderåden hålls i Åryd.  Preliminärt den 15 augusti.  

Claes rapporterade om förslag till ny Årydsbroschyr och förändringar av 
hemsidan. En ny broschyr görs som en folder i A5-format, ett vikt A4. 
Samma ämnesområden som i tidigare broschyr men med hänvisning till 
hemsidan. Broschyren trycks för ett år och kan enkelt förnyas till 
kommande år. 
Hemsidan förses med fler bilder/bildserier och fler kartor i printvänligt 
format. Promenadkartan utökas. Information på engelska. Användning av 
QR-koder för att enkelt få information i mobilen.

Rapporter mm



Claes rapporterade om arbetet med utvecklingsplanen. Åryd saknar alla 
former av seniorboende. Något att tänka på vid kommande 
lägenhetsbyggande. 
Biblioteket i Åryd borde kunna användas mer för t.ex. utställningar, 
evenemang. Skulle kunna bli mötesplats för språkkafé/läxhjälp för 
nyanlända svenskstuderande. Biblioteket har god tillgång på SFI-litteratur. 
Diskuterades hur vi kommer i kontakt med de nyanlända på ett bra sätt.

§ 6 Växjö kommuns grönstrukturplan som påbörjades förra våren är inte klar. 
Monica har stött på och så fort förslag på grönstrukturplan kommer, så ska 
det redovisas till styrelsen. 

Elisabeth informerade om att församlingens evenemang inte längre 
annonseras i Smålandsposten. I stället finns en inlaga i Trovärdigt som 
kommer 6 gånger per år. Sommarkyrka på lördagar i gamla kyrkan börjar 
sista helgen i maj och fortsätter till och med vecka 36.

Diskuterades valborgsfirandet. På trekanten som förra året. Anders funderar 
på annan design av flytande majbrasa. Affären kan stänga i vanlig tid men 
korvförsäljning och grill bör fortsätta även efter firandet. Litet fyverkeri 
finns inköpt. Högtalaranläggningen från caféet används.  Bibbi efterlyser 
fler attraktioner i samband med valborgsfirandet: Servering av soppa, 
chokoladhjul.

Bibbi förelår att gamla blomsterlökar samlas in och grävs ner i backen mitt 
emot affären. 

Monica föreslår att traditionen med Knutsdans efter jul tas upp igen. Efter 
sommaren efterlyses intresserade via anslag t.ex. på dagisarna.

Monica efterlyser fler personer till styrelsen i föreningsrådet. Styrelsen 
hjälps åt att finna fler intresserade som vill ingå i föreningsrådets styrelse.

Övrigt

§ 7 Nästa möte är årsmöte och hålls måndagen den 11 april 2016 kl. 19.   Nästa möte

§ 8 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

  Claes Lissing Monica Gustafsson  
…............................................ ….................................................
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf 


