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§ 1 Monica förklarade mötet öppnat. Mötet öppnas

§ 2 Dagordning godkändes. Dagordning

§ Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 4 Det preliminära bokslutet visar på ett resultat på -12 043 kr. Eftersom 
leaderbidraget betalas ut 2019 är resultatet i verkligheten bättre. Saldo på 
kontot 190204 är 21 998 kr. Då är hyran betald till och med mars.
Reglerna för Leaderbidraget har inte följts helt. Loggan skulle varit med på 
tryck och vid aktiviteter. Beslut kommer om det blir eventuella avdrag på 
bidraget.
Föreningsrådet har en fordran på 40 000 hos Kooperativa Åryd. Den är i 
praktiken avskriven men finns kvar i vår bokföring. Claes tar reda på om 
likvidationen av Kooperativa Åryd är klar.  

Ekonomi

§ 5 Under hösten informerade Växjö kommun vid ett möte i Åryds skola om 
utbyggnad av utflöden ur Årydsjön och fiskväg till kvarndammen, ett sk. 
omlöp.  
Monica, Bibbi och Sabine besökte Växjö kommuns utvecklingsmöte i 
Ingelstad.
Masugnsträffen i december var lyckad med många besökare. Församlingen 
och föreningsrådet delar på kostnaden.
Monica har varit på träff med övriga mindre orter i kommunen. Nästa träff 
är i Gemla den 23 september.
Vår nye landsbygdsutvecklare heter Björn Idlinge.

Rapporter 

§ 6 Jubileumsåret är nu avslutat och det konstaterades att det varit mycket 
lyckat. Speciellt framhölls julmyset som lockade mycket folk. Bibbi 
efterlyste några enkla bodar att användas till försäljning av lotter mm.

Jubileum

§ 7 Sabine informerade om arbetet med båtrampen. Markområdet är upplåtet av 
Åryds Industriby på 15 år utan kostnad. Vägen ner till sjön är byggd men 
plattorna är inte ilagda. Det går inte längre att söka pengar till rampen från 
Leader. Däremot kan man söka från Jordbruksverket. Styrelsen beslutade 
ge Sabine fullmakt att söka i Åryds föreningsråds namn. 
För att söka pengar vore det bra med fler delar i projektet som t.ex. utegym, 
grillplaster, bänkar. Fler idéer behövs. Före ansökan tas kontakt med Björn 
Idlinge.

Båtrampen

 



§ 8 Bibbi informerade om bildandet av en krisgrupp där man skall engagera 
människor som kan agera i speciella situationer som t.ex. större olyckor, 
onormala vädersituationer, avbrott på el och vatten. Kommunens 
kontaktman i denna fråga kommer hit till Åryd och informerar. Målet är en 
lite krisgrupp som utbildas och tar fram planer. 
  

Krisgrupp

§ 9 Den 1 april är nästa möte med kommunledningen. Någon som kan åka?
Monica föreslog att man då skall ställa frågan om vad Växjö kommun gör 
konkret för att bli ”Årets landsbygdskommun”.

Mötet med 
Växjö 
kommun 

§ 10 Agneta påpekade att vägen mellan affären och järnvägen inte skottas. Enligt 
uppgift har Trafikverket bytt entreprenör. Agneta ställer frågan 
Trafikverket. 
Björn Idlinge, vår nya landsbygdsutvecklare, bjuds in till kommande möte.
Kommunalrådet Anna Tejne bjuds också in till något möte.
Claes informerade om Växjö kommuns agerande när det gäller skötsel av 
alléträden i norra delen av Masugnsvägen. Man har lagt över skötseln av 
delar av allén på fastighetsägarna sedan man gjort ny mätning av 
tomtgränserna. Claes föreslår att landsbygdsutvecklaren kan gå in och 
medla i den uppkomna konflikten. 
Monica efterlyste mer engagemang. Det har inte kommit någon reaktion på 
utskicket i januari. Hur skall vi gå vidare? Skall vi arbeta vidare i 
intressegrupperna? Slutsatsen är att vi måste tala direkt med människor som 
kan tänkas engagera sig.
Bibbi gör ett utkast till Facebookinslag om Valborgs- och 
midsommarfirande.
Loppis i Åryd efterfrågas. Kanske i samarbete med Risinge?
Monica frågar Vidingehem om hur det går med byggande i Åryd.
Styrelsen beslutade uppmärksamma arbetet med flaggning på trekanten.

Övrigt

§ 11 Nästa möte är årsmötet, torsdagen den 11 april kl. 19. Monica avslutade 
styrelsemötet.

Avslutning

Åryd, dag som ovan

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


