
Åryds Samhällsförening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 211108  org.nr 802453-3708

Närvarande: Sabine Schaarschuch, Margaretha Bertilsson, Torgny 
Holmberg, Ida Qvarnström, Malin Andersson, Claes Lissing, Monica 
Gustavsson och Emmy Lennartsson.

 
§ 1 Ordförande Margaretha Bertilsson hälsade alla välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 
Mötets 
öppnande

§ 2 Närvarande: se ovan Närvarande

§ 3 Dagordningen godkändes. Dagordning

§ 4 Protokollet från senaste mötet lades till handlingarna, efter kort diskussion 
om att vad det innehöll då det missats att skickas ut till styrelsen.

Föregående
protokoll

§ 5 Ödehus: Samhälls föreningen är inte intresserad av att hjälpa till som länk 
mellan fastighetsägare och intresserade av att hyra/köpa.
Föreningsstödet skall ses över.
Driftsbidrag skall vara inne före 15/12-21 och bya peng  ansöks under 
våren.
Översiktsplanen kommer upp i Kommunen för beslut 14/12.
Kommer att bli offentlig handling och läggas ut på Kommunens hemsida.

Förslag på att gå samman med byarna/tätorterna för att göra en gemensam 
skrivelse till kommunen, med hjälp av landsbyggds utvecklare Björn 
Idlinge om att vi vill ha fler tomter och lägenheter.

Rapport

§ 6 Föreningens ekonomi i dagsläget är 77535:- I denna summan ingår 21467:- 
som är insamlat till hjärtstartaren. Hyran för lokalen är betald året ut.

Närvarande på mötet beslutade att föreningen investerar i en skrivare. 
Nathalie ansvarar för inköpet.

Ekonomi

§ 7 Föreningen söker driftsbidrag som tidigare och jobbar på att få ihop en 
grupp som kan tänka sig att hålla i aktiviteter i lokalen. Emmy kontaktar 
intressenter.
Alla förslag är välkomna!

Cafeét

 

§ 8 Beslut togs att insamlingen avslutas till hjärtstartare och Margaretha 
kontaktar företag för inköp. Stort tack till alla som har bidragit till denna!

Hjärtstartare-
HLR

§ 9 Datum för olika julaktiviteter i byn med omnejd.
* 27/11 Adventskonsert i Hemmesjö kyrka 
* 28/11 Adventsmys vid Kvarnens gårdsbord kl 13-16
* 5/12  Kyrkans julmarknad i församlingshemmet kl 10-17
* 18/12 Julmys vid affären med olika evenemang och dans kring granen.

Julmys



Biblioteket kommer att hålla öppet den 18/12 mellan kl 15-16, så att man 
hinner låna sin helgläsning!
Samhällsföreningen sponsrar musiken både för julmyset vid affären och vid
kvarnens evenemang.
*6/1-22 Öppet hus  i Hembygdsstugan.

§ 10

§11

Önskemål om att föreningen bör ha en valberedning. Har väl egentligen 
inte funnits någon men alla var överens om att namnförslag ska finnas med 
till nästa möte för den ”nya” styrelsen 2022.

Malin sammanställer informations blad från samhällsföreningen.

Valberedning

Utskick

§12

§13

Fiskvägen/trappan påbörjas våren 2022. Även dammluckorna vid 
båtbryggan ska renoveras.
Sabine mejlar kommunen om att ta bort döda grenar i allén vid 
Masugnsvägen , då det är större grenar som fallit ner och i värsta fall kan 
skada någon.

Ordförande förklarade mötet avslutat och nästa möte blir den 17/1
Kl 18:30

Övriga frågor

Avslutning-
nästa möte

Åryd, dag som ovan

Sabine Schaarschuch  Margaretha Bertilsson
…............................................ ….................................................
Sabine Schaarschuch, sekr Margaretha Bertilsson, ordf 


