
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  150921

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Agneta Svensson, 
Sabine Schaarschuch, Elisabeth Sigfridsson, Torgny Holmberg

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 På plusgirokontot finns ca 62 000 kr. Hyran för lokalen är betald till och 
med september. Kassören har en fordran på några tusen kr. Det finns en 
långsiktig fordran på 40 000 kr på Kooperativa Åryd. 
Föreningsrådet har tidigare beslutat att sponsra en ny kassaapparat i Åryds 
Lanthandel med 5000 kr. Monica påminner Kooperativa Åryd att man 
skriver en faktura till Åryds föreningsråd på beloppet. 
Beslutades att föreningsrådet som tidigare sponsrar Kooperativa Åryds 
höst- och julmarknader.

Ekonomi

§ 5  Monica har varit på möte med kommunledningen och man vill ha skriftliga 
önskemål/krav från orterna ute i Växjö kommun. I Åryd har vi en gammal 
Vision/Utvecklingsplan. Beslutades att vi tillsätter en grupp som uppdaterar 
och förnyar denna plan. I gruppen ingår preliminärt Monica, Sabine och 
Claes. Planen skall vara klar våren 2016. Fler deltagare i gruppen kan sökas 
via Facebook eller reklambladet.

Utvecklings-
plan

§ 6 Diskuterades framtiden för samlingslokalen/cafélokalen. Avtalet med caféet 
omförhandlas våren 2016. Möjligheten till uthyrning har minskat i och med 
den utökade verksamheten. 
Övriga lokaler i grannskapet som kan användas är: Skolans matsal, 
Hemmesjö hembygdsföreings hus på Masugnsvägen, ÅIK:s klubblokal, 
Risingegården och församlingshemmet i Billa. Det borde göras mer reklam 
för församlingshemmet, som är en bra utrustad lokal på rimligt avstånd från 
Åryd. 

Samlingslokal

§ 7 − Rapporten från kommunens grönytegrupp är ej klar. Monica 
påminner och följer upp.

− Monica har haft kontakt med Skruv om tågstopp men inget nytt har 
hänt.

− Monicas möte med kommunledningen gav inget konkret. Man vill 
ha skriftliga krav (se §5). 

− Det finns 9 tomter kvar på Kyrkekullområdet i Åryd. Flera av 
tomterna är mindre attraktiva.

− Elisabeth rapporterade att sommarens gudstjänster i gamla kyrkan 

Rapporter 



varit mycket välbesökta. Nästa år planeras längre säsong med 2 
tillfällen i september. Meddelade också att prästen Johannes 
Grimheden inte kommer tillbaka till Hemmesjö Furuby församling 
efter sin föräldraledighet.

− Församlingen deltog också på LRF:s familjedag på Hemset. 
Intäkterna på försäljningen går till en planerad konsert i kyrkan.

§ 8 − Torgny meddelade att det inte ingår i ÅIK:s åtagande att räfsa 
fågelskit på badstranden. Räfsa finns till förfogande på platsen. Ev 
kommer skyddsjakt att genomföras våren 2016.

− Torgny meddelade att ÅIK nu satt upp elstängsel runt hela planen 
sedan man haft problem med vildsvin.

− Den trasiga kyldisken står kvar utomhus vid caféet. Ev borttransport 
i samband med att hembygdsföreningen har folk i närheten på tisdag 
förmiddag.

−

Övrigt

§ 9 Nästa möte hålls den 16 november 2015 kl. 19.00. Preliminärt i 
församlingshemmet i Billa. Agneta fixar kakor och Elisabeth kaffe.

Nästa möte

§ 10 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

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


