
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän fredagen den 28 mars 

2008 hos Jörgen Ahl, Asaryd. 

 

Närvarande:Jörgen Ahl,  Sivi Persson-Ahl, Annika Johansson, Torbjörn Roos, Nils-Erik 

Andersson, Rolf Andersson, Mats Gylfe, Sven Holgersson, Mats Sivertsson, Eva 

Bremer-Johansson, Linda Ednarsson, Jonas Larsson, Sigurd Petersson, Helen 

Henriksson, Fredrik Engström, Kurt Lindholm och Sven Citron 

 

 

§ 1 Åldermannen, Jörgen Ahl, hälsade alla välkomna och förklarade byastämman 

öppnad. Kallelsen godkändes. 

 

§ 2 Jörgen Ahl valdes att leda stämman och till sekreterare valdes Sven Holgersson. 

 

§ 3 Till justeringsmän valdes Mats Gylfe och Mats Sivertsson. 

 

§ 4 Till revisorer valdes Louise Einvall och Mats Gylfe. 

 

§ 5 Den ekonomiska årsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes av 

mötesdeltagarna. Rolf Andersson fick i uppdrag att se till att räntan på bankkontot 

förbättras, eventuellt genom att byta kontotyp. 

 

§ 6 Ålderman för 2008 blir Helen Henriksson. Hon tar också fram ett förslag för 

turordning för kommande åldermän. 

 

§ 7 Åldermannen tillhandahåller som vanligt julgran. Nils-Erik Andersson och Torbjörn 

Roos ombesörjer uppsättning och nedtagning av granen med en ersättning av 500 

kronor vardera. 

 

§ 8 Vi är inne i en löpande period av arrende för kräftfisket. Överenskommelse om 

fiskeperiod för årets kräftfiske är inte klar. Nils-Erik Andersson tar kontakt med 

fiskerättsinnehavarna i Jönköpings del av Skärlen och meddelar arrendatorer och 

anslår fisketiderna. Kontakt med åldermannen, som oftast vistas i Stockholm, kan 

ske enklast på telefon 073- 693 46 88. 

 

 

§ 9 Louise Einvall och Anna-Karin Sivertsson bestämmer datum för iläggning av 

badbryggor vid Mariebäck och ordnar lite förtäring för dem som hjälper till. Kallelse 

anslås. 

 

§ 10 Laneskärvs rätt att använda vägen från Nabben via gamla bro till Asaryd 

diskuterades. Ärendet har aktualiserats ytterligare sedan en tomt avstyckats och sålts 

vid Lejons. Rolf Andersson hade tagit fram ett fördelningsförslag för underhåll där 

Laneskärv skall svara för 8 %. Helen Henriksson och Arne Henriksson skall betala 

vägföreningen 14.000 kronor som ersättning för tidigare nyttjande av vägen och för 

anläggningskostnad för vägen. Ägarna till Lejons får utnyttja vägen kostnadsfritt för 

resor till och från huset på Laneskärvs underhållsandel. 

 

§ 11 Linda Ednarsson föreslog att byn öppnar en egen hemsida på Internet eftersom 

många av intressenterna bor långt från byn och inte vistas där regelbundet. Hon åtar 



sig att skapa hemsidan och underhålla den tills vidare. Adressen till hemsidan är 

www.asaryd.se Om du vill ha något infört på hemsidan kan du skicka ett mail till 

webmaster@asaryd.se, så lägger Linda in uppgifterna på hemsidan. 

 

§ 12 Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade deltagarna för visat intresse. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Sven Holgersson 

 

 

Justeras: 

 

 

Mats Gylfe   Mats Sivertsson 
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