
Åryds Föreningsråd org.nr. 80 24 53 - 3708
Protokoll fört vid styrelsemöte  181106

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Sabine 
Schaarschuch, Bibbi, Bertilsson. Inbjudna gäster: Monica Skagne, 
Therese Friman.

Före mötet hölls en diskussion med kommunchefen Monica Skagne och landsbygdsutvecklare 
Therese Friman med anledning av det brev föreningsrådet ska skicka till Växjö kommun.
Tyngdpunkten låg på avsaknaden av bostadsbyggande i Åryd men även trafik, tågstopp och 
skola debatterades.
Enligt uppgift är det något på gång med Vidingehems byggrätt på Fridhemsområdet. När det 
gäller ÅIK:s tomt på kullen vid idrottsplatsen, liksom för andra byggplaner, föreslogs att 
bjuda in privata byggbolag och inte vänta på Vidingehem. 

§ 1 Monica förklarade mötet öppnat. Mötet öppnas
§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 Saldo 48 400 kr. Hyran betald året ut. Ekonomi
§ 5 −  Sabine deltog på möte med kommunledningen den 22 oktober.

Mötet handlade bl.a. om trygghets- och seniorboende.
 Växjö kommuns säkerhetschef Markus Holmqvist informerade. Det finns 
planer på att inrätta krisgrupper runt om i kommunen. Dessa skall användas 
vid extraordinära händelser som t.ex. skogsbrand, översvämning, elavbrott 
eller större olyckor. Här i Åryd finns oro för avloppsledningen från Furuby 
som ofta flyter upp på sjöns yta och kan skadas med påföljande utsläpp.

− Ida och Sabine arbetar med den information om Åryds Föreningsråd 
som skall skickas ut till alla i samhället. Där kan det vara lämpligt 
att ta upp förslaget till krisgrupp.

Rapporter 

§ 6 Leaderpengarna skall nu fördelas. ÅIK 1500 kr för lokalhyra vid 
jubileumsfesten. Kyrkokören 500 kr till jubileet i december. Som 
julaktivitet, med bidrag på 1000 kr, föreslogs ”Tomtesmyg” alternativt stöd 
till skolans Luciafirande i kyrkan. 

Jubileum

§ 7 Föreningsrådet uppvaktade Desirée och Sara med en blomma i samband 
med att affären utsågs till ”Årets butik”.
Beslutades att föreningsrådet bjuder hembygdsföreningens Tisdaggrupp på 
förtäring vid ett samkväm.

Övrigt

 

§ 8  Monica förklarade mötet avslutat. Mötet avslutas

Åryd, dag som ovan
 

Claes Lissing Monica Gustafsson  
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf 


