
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  130211

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders 
Gerestrand, Roland Schaarschuch, Ida Qvarnström

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna sedan  namnet i § 7 ändrats till 
Roland.

Föregående 
protokoll

§ 4 På kontot finns just nu drygt 5 000 kr. En skuld på 3 000 kr till kassören. 
En fordran, resterande lån till Kooperativa Åryd, på 40 000 kr. Kooperativa 
Åryd har återbetalat 10 000 kr i januari 2013.
En faktura från Folkets Hus om filmsättning ht 2012 har bestridits.
Vi fortsätter t.v. med Nordeas baspaket.

Ekonomi

§ 5 Kooperativa Åryd finns med i en annons för Coompanion som kommer att 
publiceras i Dagens Nyheter.
Senaste flygbladet har utformats av Anders och printats av Leif.  ÅIK har 
erbjudit sig att dela ut men Föreningsrådet gör det tills vidare precis som 
tidigare.
Föreningsstämman hålls i april.
Åryds Föreningsråd beslutade att använda sin Byapeng till att i första hand 
stötta affären.
Kooperativa Åryd planerar att söka bidrag från Leader Linné till en 
förstudie av utveckligsprojekt på tema bygemenskap.

Kooperativa 
Åryd

§ 6 Diskuterades prioritering av förslag på förbättring av fritids- och 
friluftsmiljöer.  Följande punkter prioriterades:
På sikt, en bra fungerande lokal för fritidsverksamhet för ungdom.
Upprustning av badplatsen med mer sand, längre brygga, översyn av 
omklädningshytt och toalett. Grillplats med bänkar av stockar. För åtgärder 
på badplatsen och lokal för fritidsverksamhet söks samtycke med ÅIK.
Monica skickar förslagen vidare till Växjö kommun. Roland och Claes 
kontaktar ÅIK.
Grillmöjligheter även vid den spolade isbanan vid Kyrkekull samt vid 
isbanan på Årydsjön vid den södra infarten till Värendsvägen.
Pulkabacken vid fotbollsplanen ses över.

Fritidsmiljöer

§ 7 Växjö kommun planerar att utöka vattenskyddsområdet för Åryds 
vattentäkt på Hemsetvägen. Handlingarna överlämnades till Claes som 
försöker bevaka informationsmötet den 12 mars kl 09:30.

Vattenskydds-
område



§ 8 Växjö kommuns förslag till landsbygdsprogram har skickats till alla i 
föreningsrådets styrelse. Alla studerar dokumentet och lämnar synpunkter 
till Monica. Senast 31 mars skall synpunkter lämnas till Växjö kommun.

Landsbygds-
program 

§ 9 Växjö kommun erbjuder föreningar att ta emot ferielediga ungdomar.
Möjligt för t.ex. Kooperativa Åryd , ÅIK och hembygdsföreningen.

Feriearbete

§ 10 Roland har fått skriftligt svar på frågor om trafiksäkerheten i Åryd mm men 
det finns oklarheter. Båtrampens placering felaktigt angiven. 
Övergångsställe på Växjövägen vid Sjösalavägen är inte aktuellt. Lins eller 
annat hinder är bättre. Frågorna får bearbetas ytterligare.

Trafikfrågor

§ 11 Roland meddelade att det pågår frivilligt arbete att märka ut grunden i sjön. 
Föreningsrådet beslutade hjälpa till med ersättning för inköpt materiel.
Claes meddelade att skolan planerar att använda utrymmet där Folkets 
Husföreningens projektor finns.  När det blir aktuellt skall vi undersöka om 
någon vill ta emot projektorn i stället för att den skrotas.
Lokalens klädhängare är dåliga. Två av tre är trasiga. Claes och Anders 
undersöker alternativ. 
Anders och Claes gör reklam på hemsidan för uthyrning av lokalen.
Claes informerade om en kommande miljöundersökning av det f.d. 
glasbruksområdet i Åryd.

Övriga frågor

§ 12 Nästa möte är årsmötet den 8 april 2013 kl 19 i lokalen. Till detta möte 
inbjuds Vidingehems nye VD.

Nästa möte

§ 14 Monica förklarade mötet avslutat. Mötet avslutas

Åryd, dag som ovan

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


