
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 9 april 2018

Närvarande:
Monica Gustafsson, Claes Lissing, Torgny Holmberg, Margaretha 
Bertilsson, Sabine Schaarschuch, Agneta Svensson, Anders 
Gerestrand, Mikael Aronsson, Elisabeth Aronsson.

Före årsmötet hälsades Peråke Janén, VD på Vidingehem och Therese Friman, 
landsbygdsutvecklare i Växjö kommun välkomna. Först talade Peråke Janén om 
förutsättningarna för att bygga lägenheter i Åryd. Det finns planer på ett hus med 8 lägenheter 
i 2 våningar men det är ett Vidingehems typhus, som inte passar på Fridhemsområdet. Detta 
är den enda plats som är förberedd i detaljplan för att bygga. Skolan i Åryd behöver byggas 
om och till men inga nämare planer kunde anges. Monica menade att något måste hända snart. 
Inget är byggt på 25 år! Peråke Janén uppmanade alla intresserade att anmäla sig till bostads-
kön för bostad i Åryd. 
Therese Friman gick igenom olika intresseområden. Skolan har brist på lokaler men det 
väntas en tillfällig minskning av intagningen till förskolan. Vidingehem utreder skolans 
om/till-byggnad. Torgny på pekade att en lokal som allmänhet/föreningar kan utnyttja måste 
finnas med i planeringen. Therese fortsatte med att informera om ”Trekanten” som nu skall få 
ny plantering och fler bänkar/bord. Torgny föreslog att man snyggar till stigen i sjökanten 
utmed Växjövägen. Bredbandspengar finns kvar, t.ex. för föreningar som ÅIK att söka.
Sabine informerade om pågående arbete med ny båtramp vid infarten till industribyn. Hon 
ansåg också att badplatsen behövde en upprustning. Det är också önskvärt att motionsspåret 
utökas till den längd det hade från början. Ett tack till gästerna och sedan vidtog årsmötet.
§ 1 Ordförande Monica Gustafsson hälsade välkommen, öppnade mötet  Mötets 

öppnande

§ 2 Föreslagen dagordning godkändes. Godkännande 
av dagordning

§ 3 Som ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. Till att justera protokollet valdes Margaretha Bertilsson och 
Sabine Schaarschuch.

Ordförande, 
sekreterare och 
justerare

§ 4 Protokollet från senaste styrelsemötet lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2017 kommenterades, godkändes och lades 
därefter till handlingarna.

Verksamhets-
berättelse

§ 6 Det ekonomiska bokslutet redovisades. Tillgångarna den 31/12 2017 var 
89 215,36 kr. Den fordran på 40 000 kr som finns på Åryds Lanthandel är 
mycket osäker sedan lanthandeln gått i konkurs. Årets överskott är 
18 434,13 kr. Revisionsberättelsen lästes upp och lades med ett 
godkännande till handlingarna.

Ekonomisk 
berättelse, 
revisions-
berättelse

§ 7 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Ansvarsfrihet

§ 8 Som ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Monica Gutafsson, enskild, 
Torgny Holmberg, ÅIK, Agneta Svensson, enskild samt nyvaldes Mikael 
Aronsson, Hemmesjö Furuby församling. Som ordinarie styrelseledamot på 
1 år nyvaldes Ida Qvarnström, enskild.

Val



Som ersättare på 1 år  valdes Martin Karlsson, ÅIK,  Margaretha Bertilsson, 
enskild och Eje Elmqvist, Hemmesjö Furuby församling. Hemmesjö 
hembygdsförening har inte utsett någon ersättare. 

§ 9 Som ordförande för Åryds Föreningsråd på ett år valdes Monica 
Gustafsson.  

Val av 
ordförande

§ 10 Som revisorer på 1 år omvaldes Sven-Gunnar Tuvner och Göte Bertilsson. 
Som ersättare på 1 år valdes Käthe Eriksson.

Val av revisor-
er o ersättare.

§ 11 Som firmatecknare i Åryds Föreningsråd valdes Monica Gustafsson och 
Claes Lissing. De tecknar firman var för sig.

§ 12 Styrelsen beslutade ge ett ekonomiskt stöd på 9 000 kr till Åryds Service 
och handel.

Ekonomiskt 
stöd

§ 13 Inga skrivelser fanns. Skrivelser

§ 14 Monica Gustafsson har deltagit i och rapporterat om
Kugghjulsgalan på residenset den 5 oktober 2017,
kommunens landsbygdskväll i Asa den 18 oktober 2017, 
möte med kommunledning och representanter från andra 
kommundelscentra angående byggnation den 22 januari 2018, 
informerat Vänsterpartiet i Växjö vid deras besök i Åryd den 12 mars 2018.
Monica rapporterad vidare om första träffen i samarbete med Hemmesjö 
Furuby församling. Temat var ”Hälsa” och deltagarna var mycket nöjda.
Den 22 mars anordnades Växjö kommuns inspirationsmöte i Tävelsås. Där 
deltog Bibbi (Margaretha), Monica och Sabine.

Rapporter 

§ 15 Preliminärt firande av Åryds Föreningsråds 20-årsjubileum den 18-19 
augusti. Idégrupp: Monica, Sabine och någon till.

20-årsjubileum

 
§ 16 Hemmesjö Furuby församling har sin nästa Masugnsträff den 24 maj kl 12.

Scensommararrangemang blir det den 7 juli för vuxna och den 6 augusti kl 
15 för barn. ÅIK planerar fisketävling.
Efterfrågas en undersökning av flödet av skattemedel (inflöde/utflöde) för 
samhället. En sådan undersökning kan vara användbar vid diskussion med 
Växjö kommun. Vem kan beräkna?
 

Övrigt

§ 17 Nästa möte hålls den 10 september kl 19 i caféet. Monica Gustafsson 
förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Åryd, dag som ovan
  
Claes Lissing Monica Gustafsson
Claes Lissing, sekr Monica Gustafsson, ordf

Justeras:
Sabine Schaarschuch Margaretha Bertilsson  
Sabine Schaarschuch Margaretha Bertilsson  

 


