
Åldermannastämman 2011 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän, fredagen den 18 februari 2011 hos 

Jan Johansson och Annika Johansson, Asaryd Ekåker. 

Närvarande: 

Mats Gylfe, Kicki Holmqvist, Sven Citron, Rolf Andersson, Nils-Eric Andersson, Siwi Persson-Ahl, 

Linda Ednarsson, Jonas Larsson, Mats Sivertsson, AnnaKarin Sivertsson, Inge Petersson, Roy 

Petersson, Tommy Gräns, Tim Krarup-Sörensen, Ulla Dirchsen, Anders Johansson, Eva Bremer-

Johansson, Louise Einvall, Torbjörn Roos, Sven Holgersson, Gun-Britt Holgersson, Fredrik Engström, 

Jan Johansson och Annika Johansson. 

§1. Ålderman Annika Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Jan Johansson valdes att leda dagens stämma. Till sekreterare valdes Annika Johansson. 

§3. Till att justera dagens protokoll valdes Louise Einvall och Siwi Persson-Ahl. Till revisorer 

valdes Mats Gylfe och Louise Einvall. 

§4. Kallelsen till mötet godkändes. 

§5. Den av revisorerna godkända ekonomiska berättelsen upplästes av åldermannen och 

godkändes av mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet. 

§6. Till ny ålderman 2011 valdes Linda Ednarsson. 

§7. Mats Gylfe och Louise Einvall redogjorde för ett förslag på skyltar med gårdsnamn. Offerter 

har inkommit från Blinkfyrar och Skogma. Blinkfyrar var billigast och valdes till leverantör. 

Byakassan betalar halva kostnaden för mantalsatta gårdar, övriga betalar hela avgiften själva. 

Mats G och Louise fortsätter leda projektet. Man anmäler sig till dem vilket namn man vill ha 

på skylten. Sista anmälningsdag är vid badplatsstädningen. 

§8. Ny kräftfiskeperiod gäller från 2011 och fem år framåt. Alla vill behålla sina nuvarande bitar. 

Tommy Gräns anmäldes sitt intresse att hyra en bit i Skärlen. Detta avslogs av stämman 

eftersom fastigheten inte är mantal satt. Däremot beslutades att de får fortsätta hyra nätter i 

Näversjön. Detta gäller alla som äger en fastighet i Asaryd. För hyrnätter gäller tre 

personer/natt och max 25 burar/natt. Hyrnätterna får inte utnyttjas av de som redan hyr hel 

eller halv bit. Avgifterna beslutades till följande: Helbit 1200.-, halvbit 600.-, Sven Citron 500.-

, hyrnätter 60.-/dygn mantalsatt gård och 200.- /dygn ej mantal satt gård.  

Mats Gylfe hade bestämt med Stefan från Skärbäcks fiskevårdsområde, att fiskeperioden är 

5:e augusti – 11:e september. Kräftorna ska vara minst 10cm långa. 

§9. Övriga frågor: 

 Som sammankallande för städning av badplatsen omvaldes Louise Einvall och 

AnnaKarin Siverstsson. 

 Fortsatt förtroende som sommarfestkommitté fick Eva Bremer-Johansson, Siwi 

Petersson-Ahl och Ulla Dirchsen. Sven Holgersson lånar även i år ut Murarns loge till 

festen. Festkommittén diskuterar föreslagna datum, 23/7 och 30/7 med Sven H. 

 Julgransuppsättningen ombesörjs av Nils-Eric Andersson, Torbjörn Roos och Jörgen 

Ahl mot en ersättning av 500.-/person. Julgranen skänks som vanligt av 

åldermannen. 



 Det är en allt för hög hastighet på vägen genom byn. Sven Citron kontrollerar med 

Växjö kommun upp möjligheten att sätta upp hastighetsbegränsningsskyltar till 30 

km/h. 

 Annika Johansson redogjorde för att de gamla protokollsböckerna är inlämnade till 

Kronobergsarkivet, för säker förvaring. 

 Linda Ednarsson fortsätter att sköta byns hemsida www.asaryd.se, mot ett arvode av 

500.-. De som vill ha in bild och text om sin gård, lämnar detta till Linda. Detta gäller 

även de som vill lägga in sin emailadress. 

 Betalning av kräftfisket görs från och med nu till byns bankkonto. Kopia på 

insättningskvittot skickas till åldermannen. 

 Mats Sivertsson redovisade för en förfrågan om att Asaryd ska deltaga i en bok om 

kommunen. Beslutades enhälligt att avböja deltagande. 

 Frågan om dykning och snorkling i Skärlen togs upp. Men detta är tillåtet enligt 

allemansrätten. 

 Tobias Andersson som har gjort den nya anslagstavlan, vid Mats Gylfes vägskäl, 

tackas av åldermannen med en blomma. 

 

§10. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

Vid protokollet:  

Annika Johansson 

Justeras: 

Louise Einvall Siwi Ahl 

http://www.asaryd.se/

