
Åryds Föreningsråd
Protokoll fört vid styrelsemöte  120123

Närvarande:  Monica Gustafsson, Claes Lissing, Anders 
Gerestrand, Agneta Svensson, Ida Qvarnström 

 
 
§ 1 Monica Gustafsson förklarade mötet öppnat.

 
Mötets 
öppnande

§ 2 Föregående protokoll lades till handlingarna. Föregående 
protokoll

§ 3 Saldot på kontot är 158.842,79 varav 84.507, 00 kr tillhör Kooperativa 
Åryd.

Ekonomi

§ 4 a) Anders rapporterade att det återstår 2 filmer att visa med den gamla 
tekniken  på Åryds skola. Till hösten 2012 går det inte att fortsätta med 
gammal teknik. Ett alternativ är då att köpa en enklare digital utrustning (ca 
50 kkr) och ansluta sig till Swedish Film. Därefter kan man visa filmer från 
DVD. Filmerna visas i en någon form av medlemsklubb. Intresse finns från 
skolan. Anders och Ida funderar vidare.
Anders bjuder in SMP till sista visningen i vår för att peka på problemet på 
mindre orter. Anders föreslår också att proceduren med 35 mm film 
dokumenteras innan den epoken avslutas.

b) Claes rapporterade att badhytten på nytt är nerkladdad. Han målar över 
det värsta inför badsäsongen.

c) Information från Roland Schaarschuch om olika trafikfrågor redovisdaes 
av Monica. Områden som berörs: Skyltningen vid infartsvägen till Åryd. 
Farthinder/övergångsställe på Växjövägen. Förlängning av 30-skyltningen 
på Billavägen.

Rapporter 

§ 5 Monica rapporterade om översiktsplanen. Det finns en del märkligheter. 
Bl.a. har ritats in ett område för bebyggelse nere vid brofästet till 
Ugnsholmen. En kiosk i byn står som ett mål vilket inte stämmer med 
verkligheten. Alla i styrelsen meddelar sina synpunkter till Monica som 
sammanställer ett gemensamt svar från Åryds Föreningsråd. Dessutom 
finns möjligheten för var och en att skicka in synpunkter till Växjö 
kommun. 

Översiktsplan

§ 6 Ida meddelade läget i processen att ta över affären. Efter nya kontakter med 
bl.a. Skatteverket finns nu ett avtal framtaget som kan skrivas på inom kort.
Så fort avtalet är påskrivet tas andelsförsäljningen upp på nytt. Just nu är 
andelar för ca 86.000 kr sålda medan många fler har anmält intresse.
Övrig finansiering diskuteras inom Kooperativa Åryd och tycks vara under 
kontroll. Målet är fortfarande ett övertagande den 1 april 2012.

Kooperativa
Åryd



§ 7 Claes påpekade att det behövs stängsel längs en del av järnvägen vid 
övergången. Claes kontaktar banverket.

Anders påpekade att de grillplatser som finns i och runt samhället bör ses 
till och underhållas. Galler saknas för närvarande på Ugnsholmen och vid 
turbinhuset på masugnsområdet. En plats för grillning vid ”trekanten” 
(Masugnsvägens början) vore bra.

Anders pekade också på möjligheten att kunna erbjuda åtkomst till Internet 
i samband med sommarkaféet. Detta skulle kunna lösas med hjälp av en 
mindre investering och grannsamverkan.

Anders har uppdaterat programvaran på föreningsrådets hemsida. Det finns 
behov av en funktion för besöksstatistik.

Övriga frågor

§ 8 Årsmötet planeras preliminärt till den 12 april. Monica förklarade mötet 
avslutat och tackade Agneta för den härliga kakan!

Avslutning

Åryd, dag som ovan

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

 


