
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  180910

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine 
Schaarschuch, Ida Qvarnström, Agneta Svensson, Anders 
Gerestrand, Torgny Holmberg

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat. Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ 3 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 Saldo på föreningsrådets konto är ca 62 000 kr. Hyra för lokalen betald till 
Vidingehem till och med oktober. 
Styrelsen beslutade att ge Monica Gustafsson fullmakt att söka bidrag hos 
Direktservice, Växjö kommun. 

Ekonomi
Beslut

§ 5 −  Den 3 maj möte med representanter från Växjö kommun angående 
översiktsplan. Synpunkter har lämnats till Växjö kommun.

− Trekanten, området i Åryd mellan Växjövägen och ån vid 
Masugnsvägens början har under sommaren fått nya planteringar 
samt bord och bänkar. Den nedblåsta flaggstången har ersatts med 
en något lägre.

− Den 24 maj var det träff på caféet, Masugnsträff, som ordnas i 
samarbete med församlingen. Nästa träff blir den 4 oktober då 
Marianne Agetorp gästar.

− Midsommar firades med många besökare på gräsmattan vid 
masugnen. Intresset för att klä stången var dock något mindre.

− Cafésommaren med musikframträdanden, Scensommar och 
konstutställningar har haft många besökare. En mycket lyckad 
säsong!

− Några personer har varit på Växjö kommuns möte med orterna på 
landsbygden. Mycket handlade det om kommunens varumärke.

− Tidigare förslag om att bedriva gymnastik i föreningsrådets regi har 
inte förverkligats. Tanken var att få mer bidrag till verksamheten än 
när den drivs i privat regi. Kanske värt att pröva igen.

Rapporter och 
skrivelser

§ 6 Ida, Sabine och Monica har arbetat med föreningsrådets 20-årsjubileum. 
Beachflaggor, tryckt information och ansökan om ekonomiskt stöd till 
föreningarnas arrangemang. 
Leaderpengar har sökts och beviljats. Bl.a. går pengarna till ÅIK:s 90-
årsjubileum, Hemmesjö hembygdsförenings hembygdsdag, kyrkokörens 
90-årsjubileum, musikfest i gamla kyrkan, församlingens studieresa till 
Öland, tre jazzkvällar, glasservering till barnen vid Scensommar och till en 
kommande julaktivitet. 
Det har varit ett omfattande arbete som gett mycket god utdelning! Ett 

Jubileum



stort tack till Monica, Ida och Sabine!!  

§ 7 Den 22 oktober är nästa möte med kommunledningen. Monica uttryckte det 
tröstlösa med dessa möten som inte leder någonstans. Har Åryds 
föreningsråd någon framtid? Alla våra evenemang i all ära men vårt 
inflytande på samhällets utveckling och byggande är minimalt. Skall man 
bara satsa på evenemang kan man i stället ha en kulturförening. Skall vi ha 
lokalen kvar? Dessa frågor diskuterades livligt. Som ett resultat av 
diskussionen beslutades att
Ida gör en skrivelse till Växjö kommun om föreningslokal i ”nya” 
skolbygget.
Ida och Sabine gör en skrivelse för att få ett större engagemang bland 
Årydsborna. 
Monica gör en skrivelse till Växjö kommun om hur vi tycker att vår 
verksamhet inte är framgångsrik. 

Möte med 
kommunlednin
gen

 

§ 8 Nästa Masugnsträff i samarbete med församlingen är den 4 oktober kl 12.
Marianne Agetorp gästar.

Masugnsträff

§ 9  RÅKF anordnar informationsdag för nyinflyttade i Risinge och Södra 
Åreda den 30 september. Hemmesjö hembygdsförening deltar och delar 
också ut infobladet från Åryds föreningsråd.

Övrigt

§ 10 Monica förklarade mötet avslutat.

Åryd, dag som ovan

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


