
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 
med Asaryds byamän  

Lördag den 10 mars 2012 hos Linda Ednarsson, Rydsholm, Asaryd 

Närvarande: Mats Gylfe, Kicki Holmqvist, Sven Citron, Rolf Andersson, Nils-Eric Andersson, Siwi 

Persson-Ahl, Jörgen Ahl, Linda Ednarsson, Jonas Larsson, Mats Sivertsson, Anna-Karin Sivertsson, Inge 

Petersson, Sigurd Petersson,Tim Krarup-Sörensen, Eva Bremer-Johansson, Louise Einvall, Thorbjörn 

Roos, Sven Holgersson, Fredrik Engström, Jan Johansson, Tina Ednarsson 

§1. Ålderman Linda Ednarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat 

§2. Linda Ednarsson väljes till mötesordförande. Till mötessekreterare väljes Tina Ednarsson 

§3. Till justeringsmän väljes Rolf Andersson och Sven Holgersson. Till revisorer väljes Jan Johansson 

och Louise Einvall. 

§4. Kallelsen till mötet godkännes.  

§5. Den av revisorerna godkända ekonomin lästes upp av åldermannen, och godkändes av 

mötesdeltagarna. Åldermannen beviljades ansvarsfrihet. 

§6. Till ny ålderman väljes Mats Gylfe 

§7. Skyltar med gårdsnamn . Mats Gylfe och Mats Sivertsson informerar att ansökan om bidrag till 

skyltar är inlämnat till vägförvaltningen. Om bidraget ej beviljas finansieras skyltarna enligt 2011 års 

protokoll. Sammanlagt 17 st skyltar med gårdsnamn beställes. Mats Gylfe och Mats Sivertsson 

fortsätter att driva ärendet. 

§8. Övriga frågor: 

Städning av badplats. Som sammankallande till städningen av badplatsen väljes Anna-Karin 

Sivertsson och Louise Einvall. 

Framkommer att ett fäste till bryggan är trasigt och behöver gjutas om. Samman kallande för åtgärd 

av bryggfästet utses Tim Krarup-Sörensen och Mats Gylfe, och Rolf Andersson kan ställa upp som 

hjälp. 

Fortsatt förtroende för sommarfestkommitén fick Eva Bremer-Johansson, Siwi Peterson-Ahl, Ulla 

Dirchsen. Sven Holgersson lånar ut Murans loge till festen. Datum planeras till 14/7 

Julgran. Förslag uppkommer från Jörgen Ahl om att sätta upp en flaggstång på platsen där granen 

brukar stå istället för en julgran. Under jultid kläs flaggstången med ändamålsenlig belysning och 

under resterande året kan bybefolkningen nyttja flaggstången för diverse begivenheter såsom 

bemärkelsedagar. Bifall till att köpa flaggstång av mötesdeltagarna. Bifall till att sätta upp flaggstång 

av markägarna Louise Einvall och Thorbjörn Roos vilka även tar reda på priser och om rimligt 



inhandla. Längden bör vara ca 10m (minst). Jörgen Ahl ansvarar för upphandling av belysning. De 

gamla lamporna behålls. 

Väghastigheten. Sven Citron meddelar att vi har själva rätt att sätta upp hastighetsskyltar utan att 

begära tillstånd. Beslut taget att beställa 2 st 40-skyltar genom byn samt 2 st skyltar för tjälskador. 

Skyltarna beställs av Mats Gylfe och Mats Sivertson tillsammans med beställning av 

gårdsnamnskyltarna. 

Hemsidan. Välfungerande. Arvode på 500.- beviljas till webbansvarig Linda Ednarsson. 

Kräftfiske. Nils-Eric Andersson avsäger sig förtroendet som representant för fiskevårdsområdet. Som 

ny representant väljes Jörgen Ahl, som meddelar datum för årets kräftfiske. 

Ålderman Linda Ednarsson meddelar att kvitto till byns konto för insättning av kräftpengar ej har 

skickats till henne förutom ett undantag, vilket gjort det svårt med redovisningen. Vädjar om 

skärpning med detta. 

Missionshuset. Sigurd Petersson meddelar att verksamheten kommer att avvecklas och huset säljas. 

Som förtur för köp kommer byn att tillfrågas innan det lämnas till allmän försäljning. Diskussion om 

användningsområde förs under mötet. Sigurd Petterson tar reda på pris av allians missionen i 

jönköping och lämnar prisuppgifter vid badplatsstädningen för vidare diskussion och beslut. Om 

säljaren angelägen om snar försäljning kallar Sigurd Petterson till nytt möte innan dess. 

Önskemål om att det förs till årets protokoll om namn på arrendatorer. 

Skärlens 5 helbitar: 

1. Thorbjörn Roos/ Jörgen Ahl 

2. Bröderna Petterson 

3. Anders Johansson / Henrik Johansson, 

Mats Sivertsson 

4. Bröderna Andersson 

5. Mats Gylfe 

Näversjön 2 delar: 

1. Sven Citron 

2. Allmän del för andra 

fiskerättsinnehavare 

 

Mats Gylfe informerar om den nya älgförvaltningens föreskrifter om spillningsinventering. 

Redovisning om 2011 års älgjakt. Via hemsidan finns en länk till ”viltdata” för vidare information.  

Mats Sivertsson uppmanar till att räfsa upp på vägarna efter avverkning och virkeshämtning innan 

han kommer med vägskrapan. I annat fall kommer den biten ej att skrapas. 

Louise Einvall tar upp att det första barnet på 11 år väntas komma till världen i dagarna av bofast 

befolkning i Asaryd. Förslag på gåvopeng á 500.- till varje barn som föds av bofasta föräldrar beviljas. 

§9 Ålderman tillika mötesordförande tackar för sig och förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet: Tina Ednarsson. 

Justeras: Rolf Andersson Sven Holgersson 


