
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Asaryds byamän och byakvinnor hos Inge 

Pettersson den 24 februari 2018 

Närvarande: Inge Pettersson, Rolf Andersson, Mats Gylfe, Kicki Holmgvist, Alf Citron, Sven Citron, 

Anders Johansson, Eva Bremer, Christina Bremer-Sjödin, Mats Och Anna-Karin Sivertsson, Roy 

Pettersson, Hans Pettersson, Helene Henriksson, Torbjörn Roos, Siwi och Jörgen Ahl 

 

§1. Åldermannen Inge Pettersson öppnade mötet hälsar alla välkomna och förklarar mötet 

öppnat. 

§2. Till kvällens ordförande valdes Inge Pettersson och till sekreterare valdes Siwi Persson-Ahl 

§3. Justering av protokollet valdes Helene Henriksson och Roy Pettersson 

§4. Kicki Holmqvist och Siwi Persson-Ahl omvaldes till revisorer 

§5. Kallelsen till mötet godkändes 

§6. Den av revisorernas godkända ekonomiska årsberättelse upplästes och åldermannen 

beviljades ansvarsfrihet 

§7. Ny ålderman för 2018 är Sven Citron 

§8. Anna-Karin Sivertsson och Louise Einvall är sammankallande till städdag på badplatsen 

Mariebäck. De ordnar även grillning och fika. 

§9. Den årliga sommarfesten kommer att planeras av Helene Henriksson och Kicki Holmqvist och 

Mats Gylfe. Kicki kontaktar Gun-Britt och Sven och ge förslag på följande datum 14/7, 21/7 

och 28/7. Agne, Anders och Kennet ger oss musikunderhållningen 

§10. Jörgen Ahl är sammankallande vid julbelysningens uppsättande i byn. 

§11. Linda Ednarsson fortsätter att ansvara för hemsidan, hon vill gärna att vi kommer in med 

förslag till hemsidan. Vi har även en Facebook sida som heter Händer i Asaryd 

§12. Övriga frågor  

a. Helen Henriksson påtalade att det inte får ändra stämmet vid Nyebro utan att 

kontakta Helene eller Jörgen Ahl det kan få förödande konsekvenser för funktionen i 

turbinen i Laneskärv. 

b. Torbjörn Roos undrar om man kan jämna till vid Kullen så att bil med släp får det 

lättare att komma fram. Det planeras att en fortsättning av vägarbetet som 

påbörjades i höstas kommer att återkomma med grävmaskin nu i vår för att rätta till 

vägkanterna. Vi får göra en utvärdering efter deras arbete om det behövs mera 

breddning 

c. Indragning av vägunderhåll har det blivit på Nabbenvägen. Beslut togs att använda 

de pengar som finns på en Nabbenbok. 

d. Vägunderhåll till Laneskärv beslutades på mötet att byakassan ombesörjer. 

e. Mats Gylfe kom med förslag att bom med passé kort ska sättas upp mot 

Nabbenvägen, det har varit påhälsning i privata jaktkojor och utehus. 

f. Heléne Henriksson tog upp att Lirket är sålt och det är en dansk familj har köpt det 

och de har för avsikt att bo där permanent. 

g. Inge Pettersson till undrar om Jörgen Ahl vill ha något arvode för uppsättning av 

julbelysning? Han vill inte ha något utan gör det för byns trevnad . 

h. Louise Einvall ombesörjer byns kontoutdrag och kontant betalning, hon är tillfrågad 

om arvode, hon vill inte ha något för det utan tycker att de pengar kan användas till 

sommarfest eller städdagen vid badplatsen. 



i. Inge Pettersson har som förslag att det ska upprättas en checklista för åldermannen 

det blir lättare att veta vad hans åtagande är under året. Vi kommer att ta upp det 

vid nästa åldermannastämma. 

j. Vid insättning av kräftpengar är det bra att vi skriver vårt namn på meddelanden. 

§13. Åldermannen avslutade mötet och tackade för visat intresse. Efter mötet bjöds det på 

smörgåstårta, kaffe och kaka. 


