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Björn Idlinge 

2022-04-01 

 

Sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från grupperna under 

direktmötet i Åryd/Risingegården 31 mars 2022 

Avskrift från underlagen samt nedtecknat under digitalt Teams-möte 

 

Digital Teams-grupp (11 st som mest) 

Cykelvägen Åryd-mot 25:an 

Tunnel under 25:an mot Risinge- Det finns tydligen två sk kotunnlar cirka 200 meter vardera 

avfarten till Risinge (norr och söder) som skulle kunna fungera som övergångar om det 

gjordes anslutande grusvägar till och från dessa, i samråd med markägare. 

Skolan i Åryd 

Vissa grusvägar i området underhålls dåligt vad gäller grusning och snöröjning 

Gymnastiksal i Furuby 

 

Gruppen kommer från Åryd 

Badplatsen behöver sand i vattnet +stranden. Tag bort gräs och lägg sand+lekplats 

Mountainbike-bana i skogen bakom nybyggda hus på Prostvägen 

Elnätsdimensionering på gatunivå behöver ses över 

Asfaltera infarten till 25:an 

Beredskap vid Gudrun 2.0  

Gång och cykelväg Kyrkekullvägen-Bokvägen 

Återuppta lekplatsen vid Prostvägen + belysning. Mycket barn i området 

Snöröjningen är undermålig 

Tågstation/stopp 

Utomhusgym 

Belysning på skolgården 

Buss Fre-Lö till Åryd från Växjö med senare turer 

Skylten Välkommen till Åryd skymmer sikten 
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Fritidsgård till ungdomarna 

Tallarna på kullen mellan kyrkekullsvägen-Värendsgatan skymmer solen  

Skyddsrum Åryd-Furuby? 

----------------------  

Gruppen kommer från Åryd 

Skolan är absolut viktigast, gärna inkl samlingslokal 

Kommunikationer 

-Cykelväg till Risinge 

-Säker busshållsplats 

-Tågstopp 

Bostäder 

-Aktiva markköp 

-Olika typer av boenden för att få igång flyttkedjor 

Gruppen kommer från Risinge -Åreda Kamratförening  

Fartkamera vid 70-sträckan Risinge 

Belysning 

Skyddsjakt vildsvin 

Cykelväg Åryd-Risinge, Risinge -Växjö 

Tunnel under 25:an i Risinge 

Åryd skola 

Undermånliga lokaler, för liten, få behöriga lärare, skolgård avskuren, dålig arbetsmiljö 

Upprustning av Risingegården 

----------------------------------------  

Gruppen kommer från Åryd 

Kommunikationer: Cykelväg till Risinge, Tågstopp 

Byggnation av lägenheter och villor 

Skolan-renovering eller nybyggnation 

Utveckla promenadstråk och grönområden i Åryd by 

-------------------------------------------------- 
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Gruppen kommer från Åryd och Risinge  

Viktigt med kultur, bibloteket i Åryd, fler kulturevenemang, inte bara ut bud för barn utan 

även vuxna 

Tågstopp i Åryd 

Gångtunnel under 25:an+cykelväg Risinge 

Kommunalt avlopp i Risinge 

Skolan i Åryd måste renoveras eller byggas nytt. Plus att lokalerna skall kunna användas av 

föreningar mfl . Finns ingen gemensamhetslokal i Åryd. Glöm inte våra äldre. 

-------------------------------------------------  

Gruppen kommer från Åryd, Furuby, Risinge, Tegnaby  

Skolan Åryd behöver renoveras 

Cykelväg Risinge/Åryd 

Nya bostäder i Åryd 

Nya byggbara tomter Furuby 

Större idrottshall Furuby 

Hastigheten behöver sänkas på trafiken genom Risinge (v 25)  

-- 

Gruppen kommer från Åryd och Risinge 

Finns inget för pensionärer, typ gymnastik 

Fler busstider 

Servicelägenheter och trygghetsboende 

Viktigt att vi kan ha Risingegården kvar. Svårt ekonomiskt. Det vore bra om V-ö kommun 

kunde hyra o lägga möten/kurser där i större usträckning  

Cykelväg till Åryd o till Växjö 

Busskur på trafikkontrollplatsen. Mest på sidan in mot staden 

Skateboardramp och pumptrack i Åryd/Risinge 

Skolan – en bra fräsch skola lockar folk till att vilja bo på orten 

------------------------ 

Gruppen kommer från Furuby  

’Vandalourumlada´ för aktiviteter och samling  
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Humanbro över 25:an  

Cykelväg till Risinge och Växjö 

Viktigt med bra servicebutik 

Skolan-många behöriga lärare slutar 

 

 

 

 


