
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  141106

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Agneta Svensson, 
Ida Qvarnström 

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 På plusgirokontot finns 37 712 kr. Hyran för lokalen är betald till och med 
november. Kassören har egna utlägg på ca 3 600 kr som skall regleras före 
årsskiftet. Det finns en långsiktig fordran på 40 000 kr på Kooperativa 
Åryd. Ersättningen för den sålda projektorn har inte kommit in på kontot.
Föreningsrådet har fått förfrågan om att sponsra en ungdomssatsning i ÅIK. 
Styrelsen konstaterar att i nuläget har föreningsrådet ingen möjlighet att 
sponsra. 
Monica söker bidrag till Åryds Föreningsråd för 2015.
Claes skriver faktura till Kulturskolan för hyra av cafélokalen.

Ekonomi

§ 5 Vid förra styrelsemötet föreslogs att en ny Årydsbroschyr bör tas fram. 
Inget nytt har hänt sedan dess men styrelsen konstaterar att samarbete 
mellan föreningarna och användning av olika tekniker behövs för att få ett 
bra resultat. Frågan tas upp på kommande möten.

Ny broschyr

§ 6 Växjö kommun har skickat ut material om Sigfridsleden (vandringsled från 
Asa till Knapelid) som bl.a. går förbi gamla kyrkan och genom Åryd. 
Broschyren om leden skall uppdateras och leden eventuellt förlängas till 
Korrö. Hemmesjö hembygdsförening ansvarar för sträckningen från 
Hemmesjösjön till Åryd och håller i kontakterna med Växjö kommun.

Sigfridsleden

§ 7 −  Monica rapporterade om ett möte i Braås med representanter från 
de sex orterna i kommunen som ligger utanför Växjö stad. Mötet 
resulterade bl a i en skrivelse till politikerna i kommunen om 
behovet av byggande av bostäder utanför staden. Eftersom 
förhållandena är olika behöver kommunen göra en plan för varje ort. 
Nästa möte med de sex orterna är den 11 mars 2015. 

− Monica och Claes har träffat landsbygdssamordnare Hans Ohlsson 
för att diskutera bl a villkoren för hyresbidrag till cafélokalen.

− Monica och Claes har träffat Henrik Lacko, ÅIK, som informerade 
om ÅIK:s planerade satsningar inför kommande år. En 
ungdomssatsning kräver nya sponsorpengar. Man vill också verka 
för andra arrangemang, som t ex julmarknad, pubar mm.

− Monica och Claes har träffat Desirée Gustavsson, som är intresserad 

Rapporter 

 



av att driva sommarcafé och andra aktiviteter i föreningsrådets 
lokal.

− Monica informerade om problem med dammluckorna då man 
misstänkte att någon olovandes stängt luckorna vid utloppet vid 
masugnen. Om ingen samtidigt meddelar kvarnägaren töms 
kvarndammen snabbt på vatten. Claes kontaktar Växjö kommun och 
frågar om rutinerna.

− Den 29 november ordnar Åryds Lanthandel julmarknad vid affären. 
Samtidigt kompletterar Desirée Gustavsson med julöppet på caféet 
under både 29:e och 30:e.

− Ida rapporterade att Åryds Lanthandel fått ett servicebidrag från 
Länstyrelsen på 150 000 kr. Lanthandeln planerar en pub kring 
årsskiftet. Intresserade från andra håll i Sverige har kontaktat 
lanthandeln för att få tips och råd om hur man driver affär på 
landsbygden.

− Ida föreslog att man ordnar en teknikdag för barn där man kan göra 
experiment av olika slag i området kring masugnen.

Rapporter

§ 9 Nästa möte hålls 11 februari 2015 kl. 19.00 Nästa möte

§ 10 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

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


