
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  170206

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine 
Schaarschuch, Torgny Holmberg, Bibbi Bertilsson, Agneta 
Svensson, Björn Runnemalm

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat och deltagarna fick serverat smörgås och 
kaka från caféet.

Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 Bokslutet för 2016 presenterades. Intäkterna, som huvudsakligen är bidrag 
från Växjö kommun, uppgår till 102 859 kr. Kostnaderna är 88 220 kr 
vilket innebär ett resultat på 14 639 kr.
I början av 2017 har caféets hyra för 2016 betalats in. För 2017 och 
retroaktivt för 2016 har Åryds Föreningsråd tagit på sig att betala 
sophanteringen för lokalen.  
Caféets hyra för 2017 har omförhandlats till att betalas månadsvis.
Åryds Föreningsråd har köpt julbelysning till Åryds Lanthandel. 
Vidingehem har sponsrat detta inköp med 7 000 kr vilket tacksamt noteras.
Saldot på plusgirot är 45 449 kr.
Eftersom föreningsrådet har för stort överskott diskuterades olika sätt att 
investera för Åryds bästa. Bl.a. följande förslag framkom: Förlänga 
båtbryggan med en sektion, rusta upp grillplatser och tillverka fler bänkar, 
sponsra reparation av kylen i Åryds Lanthandel.

Ekonomi

§ 5 Det finns flera bekymmer med Åryds Lanthandel.  Omsättningen är 
fortfarande för dålig för att bära affären långsiktigt. Kritik framfördes bl.a. 
mot de som utnyttjar affären för paketutlämning utan att någonsin handla 
där. Björn meddelade att det blir ett stormöte i mars med detaljer om läget. 
Tjänsten som butiksansvarig skall utlysas snarast.
Betr. föreningsrådets erbjudande om hjälp med reparation av kylen så vill 
man vänta och se om det finns andra vägar att få fram en fungerande kyl. 
Åryds Föreningsråd är fortfarande villig att stödja ekonomiskt.
Björn påpekade att affären är mycket viktig för samhället.

Lanthandeln

§ 6 Föreningsrådet beslutade erbjuda församlingens kantor möjlighet att träna 
en kommande barnkör på torsdagar i cafélokalen. När caféet i maj skall ha 
öppet på torsdagar kan kören flytta över till hembygdsstugan.   

Cafélokalen



§ 7 Styrelsen diskuterade hur man skall agera i vissa frågor som varit aktuella 
tidigare och kom fram till följande:
Grönstrukturplan. Monica tar kontakt och kräver att åtminstone någon 
punkt på programmet genomförs.
Fontän i Årydsjön. Efter ett negativt svar från Växjö kommun får frågan 
vila tills vidare.
Broschyr. Claes föreslog att pappersbroschyren slopas och att på hemsidan i 
stället spelas upp ett 30-tal bilder med kort text motsvarande innehållet i 
broschyren.
Utvecklingsplan. Planen på hemsidan är gammal och bör tas bort. Monica 
tittar över det aktuella läget.
Introduktionsblad till nyinflyttade. Bibbi tittar på hur detta kan lösas. Ev 
bara med information på anslagstavlor.

Verksamheter

§ 8 Monica och Bibbi har varit på landsbygdsmöte i november. Många bra 
exempel.
Monica har varit på möte med kommunledningen. Mötena ger inte så 
mycket, inget händer.
Monica skall träffa Åryds skolas rektor för att diskutera skolan och kunna 
föra vidare synpunkter till kommunledningen. Ev även Sabine och Bibbi.
Sabine rapporterade om båtrampen. Att ansöka om dispens för arbetet 
kostar 9 000 kr. Har fått anslag från Leader på 20 000 kr.
Claes rapporterade att herrgårdparken i Åryd är avstyckad och på väg att 
säljas till innehavarna av Åry herrgård. Ugnsholmen ingår inte.

Rapporter 

§ 9 Diskuterades behov av hjärtstartare i Åryd. Frågan har kommit från ÅIK.
Föreningsrådet kan bidraga till kostnaden. Frågan om placering och 
utbildning måste utredas. Henrik Volmarsson kontaktas.

Åryds Föreningsråds årsmöte hålls måndagen den 10 april i lokalen på 
Masugnsvägen 1.

Övrigt

§ 8 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

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


