
Åryds Samhällsförening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 220301  org.nr 802453-3708

Närvarande: Sabine Schaarschuch, Margaretha Bertilsson, Torgny 
Holmberg,  Malin Andersson och Claes Lissing.

 
§ 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. Föregående
protokoll

§ 5 Föreningens ekonomi i dagsläget är 8323:-. Hyran för Mars månad är 
betald. Vidingehem har ej återkopplat angående hyressänkning av lokalen.
En möjlig faktor är omorganisationen och därför prioritering på annat i 
bolaget, men vi försöker få kontakt med dem igen.
Malin ansöker om den årliga utvecklingspengen från kommunen.

Ekonomi

§ 6 Utskick är gjort för info om hjärtstartare och HLR utbildning. Några 
anmälningar har kommit in. Datumen är 2 april och 7 april. Anmälan görs 
senast en vecka före utbildningstillfället till 
arydssamhallsforening@gmail.com.

Hjärtstartare-
HLR

§ 7 Ingen ny information. Tågtrafik

 
§ 8 Städning och uppröjning av vind och Caféet är avklarad.

Tack till alla som deltog!
Städning av 
Cafée 
Masugnen

§ 9 Webinarie 2/4-22  Hela Sverige ska leva Webinarie

§ 10

§11

§12

Emma på Biblioteket ordnar tipsrunda för barn och vuxna sista veckan i 
Mars. Mer information kommer på anslagstavlan.

Namnförslag för valberedning mottages och vi jobbar vidare under året 
med detta.

Inget utskick är planerat i det närmsta utan information kan man söka på 
anslagstavla och vår hemsida.

Earth Week

Valberedning

Utskick

mailto:arydssamhallsforening@gmail.com


§13

§14

Claes informerar om att Hembygdsföreningens arkiv finns i skolan och en 
del av samhällsföreningens gamla anteckningar. Claes tipsar även om 
Kronobergsarkivet där mycket intressanta alster finns arkiverat och dit är 
du välkommen på vissa öppettider. Se hemsida

Åryd direktmöte är inplanerat av Växjö Kommun i slutet av mars i Åryd. 
Mer information kommer och förmodligen hålls mötet i skolans matsal.
Punkter vi vill ta upp: Ny skola, tågstopp, cykelväg till Risinge, nya 
tomter/lägenheter, hur påverkas bussförbindelser när man börjar med 
ombyggnationen av rondellen vid Fagrabäck?

Avslutning- nästa möte Årsmöte

Årsmöte 5 April 2022 kl 18:00 i Cafée masugnen.
Välkomna!

Övriga frågor

Nästa möte

Åryd, dag som ovan

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


