Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte 111107

Närvarande: Monica Gustafsson, Claes Lissing, Erik Häll, Roland
Schaarschuch, Anders Gerestrand, Agneta Svensson, Ida
Qvarnström (del av tiden)

§1

Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

Mötets
öppnande

§2

Föregående protokoll lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§3

På konto finns 176 000 kr varav 80 000 tillhör Kooperativa Åryd. Kassören Ekonomi
har fordran på 6 700 kr. Tillgångarna är således 89300. Detta är i paritet
med läget vid motsvarande tid förra året.

§4

Rapporter
a) Roland rapporterade att arbetet med att påverka zonindelningen för
busstrafiken har gett resultat. Enligt beslut kommer Åryd att tillhöra zon 2
vilket skall ge lägre taxa än nuvarande.
Det är också beslutat om nya hastighetsgränser: 30 på lokalgatorna och 40
på genomfarterna men det behövs fortfarande fartdämpande åtgärder och ett
övergångsställe vid Sjösalavägen. Nya kontakter tas med kommunen om ny
båtramp.

b) Ida rapporterade från Kooperativa Åryd. Det har varit svårt att förhandla
med affärens ägare. Kooperativa Åryd har höjt sitt bud men inte fått någon
positiv respons. Nu måste något hända. Styrelsen för Kooperativa Åryd
träffas v 46 för att fatta beslut om hur man skall fortsätta.
Från länsstyrelsen finns möjlighet till investeringsbidrag.
c) Erik rapporterade att PRO-föreningen troligen kommer att läggas ner.
Efter att man blivit avhysta från lokalerna på Träffen har luften gått ur
föreningen. För närvarande disponerar man publokalen för bingo.
Studiecirkeln fortsätter t.v. i hembygdsstugan.
d) Anders rapporterade att det blir allt svårare att få tag på nya filmer i 35mm format. Från och med hösten 2012 kommer det mesta att hanteras
digitalt. Alternativa vägar i framtiden: 1. Samverka med andra föreningar
om gemensam digital utrustning. 2. Köpa in enklare utrustning för att visa
filmer när de kommer ut på DVD. 3. Lägga ner bioverksamheten.
Att investera i fullständig digital utrustning för upp emot 1 milj kronor är
inget realistiskt alternativ.
Diskussionen förs vidare i biogruppen.

e) Claes rapporterade att hanteringen av hemsidan aryd.se tas över av
Anders. Inloggningsuppgifter är överlämnade. Tanken är att fler skall bli
behöriga att göra inlägg på hemsidan.

Rapporter,
forts

§5

Mötet med tjänstemän från Växjö kommun i Åryds skola blev lyckat med
många bra frågor och förslag. Ett första förslag till översiktsplan skall
ställas ut på biblioteket i Åryd före årsslutet. Då får alla komma med
synpunkter. Planen arbetas sedan om i flera steg för att slutligen antas i
mitten av nästa år.

Översiktsplan

§6

Mer reklam bör göras för uthyrning/utlåning av publokalen för t.ex.
kursverksamhet eller studiecirklar.
Anders föreslog att en dragfärja skulle inrättas för överfart mellan
Ugnsholmens yttersta spets och fastlandet söder om, vid den gamla
järnvägsbanken.

Övriga frågor

§7

Nästa möte hålls måndagen den 23 januari kl. 19 i lokalen,
Masugnsvägen 1. Agneta ordnar fika.

Nästa möte
Avslutning

Åryd, dag som ovan
Claes Lissing
……………………….
Claes Lissing, sekr

Monica Gustafsson
…………………………….
Monica Gustafsson, ordf

