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§ 8 Ekonomisk rapport

God likviditet
lO40 kr inswishat i ar

Medlemmar har 6kat med 46 %
§ 9A 6rsj6 UtveckIings AB
Da det inte餌nagon verksamhet skall bolaget likvideras eller s却as. Styrelsen unders6ker

m句Iighetema och genomfor det som at bast

B Vandringsleden
Skyltar som har varit i v為gen nat skogsvag br為ddas mm skall placeras pa ny plats.

Arbetsdag for leden planeras att kuma bli i m尋
Nytt grus skall l為ggas pa.

Broar pa v為stra sida?j6n har satt sig och fors6ka ra此a till det nal
Det forekommer att obeh6riga bilar k6r ner till v為ndplan,

C Marknaden
Kan inte genomforas p各fortsatt Corona 19 pandemin.

F6rs6k till en minimarknad tillsanmans med Orii6 1oppet i h6st
D Hemsidan
Fungerar bra

出∴串
レん)

det狂varmt och lagvatten.

図回

E Elljussp鉦et

Fortsatt med ny stenmj6lsyta

F Bredband/Fiber
Inget nytt at pab6rjat i omrndet, de餌i norra kommundelen.

G Skola och barn
Kompisgunga v為ntar pa tillstand att placeras p各lekplatsen

H Hela Sverige Nybro Kommun
Ingen verksamhet nu

I Mini̲Åvc
N謎ta ar 3 1 mars och萌紅det farligt avfall och elektronik som extra objekt

J Nybro kommun
Planering av marken till hyreshusen i Tj証dalen ar pab6rjat och husen ar planerade att vara pa

Plats till h6sten
§10 6vriga f諸gor

Infomationsbladet Valkommen til1 6r?j6 beh6ver uppdateras, Roy tar upp det med 6vriga pa
n為sta ordforande tr為ff

Det saknas g各ng och cykelv為gar i samh乱let, det at minga som inte ser skyltama for max

hastighet eller ser dom ett + mellan skyltama.

Bastu vid Idrottsplatsen nere vid?j6n.
Valkomstskyltama har blivit en lang fo巧et各ng och inget h為nder.

Fims nagot vi vill fa med i 6r?j6 Bladet
§11 N謎ta血6te

Tisdagen den 13 april kl 18:30
Arsm6te tisdag den 25 m年i
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