
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  170925

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine 
Schaarschuch, Bibbi Bertilsson, Agneta Svensson, Anders 
Gerestrand

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat. Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 Förutom löpande utgifter har sedan årsmötet betalats 9 200 kr för en extra 
bryggdel till båtbryggan. Sommarens musikunderhållning har kostat 8 500 
kr och konstutställningen i hembygdsstugan har sponsrats med lotterivinster 
för 2 000 kr. Växjö kommun har bidragit med 4 000 kr till 
musikunderhållningen. Saldo på föreningsrådets konto är den 27/9 
70 613 kr.

Ekonomi

§ 5 - Åryds Lanthandel är under avveckling. Föreningsrådet har en fordran på 
40 000 kr att bevaka. 
- Monica rapporterade om sommarverksamheten. Mycket folk vid café och 
konstutställning trots en regnig sommar. Fina arrangemang kring 
Scensommar. Tältet skall stå kvar tills caféet haft sin skördemarknad i 
oktober.
- Musikunderhållningen har blivit dyrare i år. Kommunens bidrag täcker 
inte kostnaderna. Läge att söka större bidrag.
- Claes rapporterade från ett möte med kommunledningen där synpunkter 
på skolverksamheten framfördes av deltagarna från de medverkande orterna 
på landsbygden.  
- Anders påpekade att det är igenväxt i åkanten vid Trekanten. Detta tas upp 
med Växjö kommun.
- Informerades om att arbete pågår med att förankra avloppsledningen från 
Furuby som kommer in vid Trekanten.
- Sabine rapporterade om rampen som skall byggas vid industribyn. Nu 
letar man bl.a. efter staketnät för att kunna avgränsa nerfarten till rampen 
från fabriksområdet.
- Föreningsrådet engagerar sig inte i julbelysningeni stolparna längs 
Billavägen. Förra året gjordes ett större inköp för julbelysning vid affären. 
- Monica rapporterade om Skruvs arbete med tågstopp. Ev kommer 
förberedelser för perrong att göras i samband med mötesspåret. Åryds 
föreningsråd gör en ny skrivelse, dock inte lika omfattande som Skruvs. 
Anders menade att vi satsar på gammal teknik med spårbunden trafik. 
Beslutades skicka skrivelsen ändå.
- Monica informerade om ”Scenkonst”, som ger teaterpjäsen 
Föregångerskan i Risingegården den 17 november. Våren 2018 ges pjäsen 
”Bibliotekarien”.  

Rapporter och 
skrivelser



- Monica redovisade en sammanfattning av ett samtal med Åryd skolas 
rektor. Skolverksamheten fungerar bra men lokalerna är otidsenliga och för 
små. Undervisning bedrivs i en barack som upptar en stor del av 
skolgården. 

§ 6 Åryds föreningsråd fyller 20 år 2018. Hur skall detta uppmärksammas? 
Något evenemang på en söndag under sommaren? Eventuellt samarbete 
med caféet och ÅIK. Alla fundera på detta och kommer med förslag. 

Jubileum

§ 7 Inbjudningar har kommit till Kugghjulsgala den 5/10 och till 
Landsbygdskväll i Asa den 18/10. Monica planerar att gå.

Inbjudningar

 
§ 8 Rabatten utanför cafélokalen är ingenväxt och buskarna och murgönan har 

tagit över. Claes undersöker om arbetsgruppen i Hemmesjö 
hembygdsförening kan göra en insats och rensa.

Övrigt

§ 9 Åryds Föreningsråds nästa möte hålls måndagen den 15 januari 2018 i 
lokalen på Masugnsvägen 1.

Avslut

§ 10 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

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


