Protokoll från årets byastämma i Asaryd
Fredagen den 20 mars 2020
Närvarande: Louise Einvall och Torbjörn Roos, Anna-Karin och Mats
Sivertsson, Mats Gylfe, Inge Petersson och Kennert Ednarsson.
• Ålderman Jörgen Ahl öppnade mötet och hälsade alla
välkomna och öppnade mötet.
• Ålderman Jörgen valdes att leda dagens stämma och till
sekreterare valdes Siwi.
• Louise och Mats S. valdes till att justera protokollet
• Kennert och Anders Johansson valdes till revisorer.
• Kallelsen till mötet godkändes
• Den ekonomiska berättelsen lästes upp av Kennert Ednarsson
och godkändes.
• Till ålderman valdes Louise 2020
• Sammankallande till årets städdag valdes Louise och
Anna-Karin.
• Sommarfesten planeras av Sven och Gun-Britt Holgersson,
Mats S. och Mats G.
Kennert pratar ihop sig med spelgänget och de tillsammans
utser en härlig kväll i sommar då vi kan ha festen.
• Jörgen sammankallar till årets uppsättning av julbelysningen.
• Linda fortsätter att ansvarar för vår hemsida. Det fanns ett
önskemål på mötet att vi lägger det som har varit och känns
gammalt läggs under ett arkiv och att våra stämmor läggs i
kronologisk ordning. Vi ber henne även att skriva om listan för
turordning med åldermän i Asaryd.
• Våra stenmurar blev bra med röjningarna som var i somras och
vi har mera stenmurar som behöver rensas under året. Jörgen
återkommer om tider.

• Vi tog beslut att inte köpa några stolar till badplatsen, vi kom
med förslag att köpa ett sammansatt bord och bänk. Mats S.
kollar upp det.
• Nya mötesskyltar skulle piffa upp byn eftersom stenmurana
börjar bli så fina. Siwi kontaktar vägverket.
• Skogsvårdstyrelsen har varit och inspekterat Fläskabruket men
vi har inte fått någon återkoppling.
• Växjö kommun har varit ute och tittat på Kärringaröret men det
måste vara handikapps vänligt till dessa sevärdheter men det
var inte möjligt.
• Frågan kom upp om vattenståndet i Näversjön men det var
inget som behövdes åtgärdas i dagsläget.
• Mats S. kom med förslag att vi ska ha en hjärtstartare i byn, alla
på stämman var med på det. Mats pratar med de som säljer
dem och återkommer till oss.
• Det kom även upp förslag att vi ska ha en gemensam smsgrupp.
Siwi undersöker om det går att genomföra.
• Jörgen avslutade mötet och därefter bjöds det på smörgåstårta,
kaffe och kaka.
Vid protokollet Siwi Persson-Ahl

Justerare Louise Einvall och Mats Sivertsson

