
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 10 Augusti 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 08/10-21. 18:30 - 20:00 

Närvaro: 

Totalt 9 st närvarande på mötet. 

Sammanträde öppnas 

1. Öppnande av mötet 

2. Fråga om kallelse skett i godtagbar ordning. 

Enhälligt Ja 

3. Utse ordförande om denne ej är närvarande 

Ordinarie Roy Runmark närvarande 

4. Utse sekreterare om denne ej är närvarande. 

Ordinarie Dann Aragrim är närvarande. 

5. Utse en justerande 

Justerare för dagens möte är Urban Nilsson 

6. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställs  

7. Föregående protokoll 

Dann Aragrim går igenom föregående protokoll. 

8. Ekonomisk rapport. – Många som skänker en slant till vandringsledens via Swish. 

Mycket uppskattat och hjälper till i utvecklingen och underhållet av leden.  

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

A. Örsjö utvecklingsbolag – Är likvideringsfasen.  

B. Vandringsleden – Välskött och använd. Lite kritik på trimningen av vägarna 

men överlag uppskattad.         

C. Marknaden – Förhoppning på en marknad 2022. Mötesplanering i oktober, 

november. 

D. Hemsidan – Inget direkt nytt att tillägga.  

E. Elljusspåret – Ombesiktningen blev inte godkänd. Ombesiktning i augusti. 

Byte av lampor ska göras efter spåret är färdigt. Osäkert hur det kommer 

påverka beläggningen.           

F. Bredband/Fiber – Inget nytt. 3 år sedan de slutade vid bygdegården. Finns 

en viss ilska kring detta bland byborna. Svårt att få svar och kontakt med 

Nybro Energi kring detta. Mycket på gång vid Orrefors och Flygsfors. Vore 

bra om ett besked eller en presentation av planen så att alla vet vilka 

förväntningar de kan ha.  

G. Skola och Barn – Rektorn kontaktade byalaget kring att skolan var öppen. 

Byalaget hade möte vid tillfället och det var därför skolan var öppen när 



 
boende gick förbi. Roy gav förslaget att Penelope bjuds in till nästa möte. 

Alla var positiva till detta.    

H. HSSLNK – Inbjudan att delta i diskussioner kring skogen i Kalmar län.   

I. MiniÅVC – Bemanningen av stationen. Gruppen som ansvarar är alltid två 

och två på plats. Frågan gick ut om förstärkning då det tappats personal 

under åren. Bra och uppskattat av alla. Mycket extrajobb med att städa 

kring stationen då en del slarvar. Den hålls i gott skick på grund av 

arbetsgruppens goda arbete. Även ett tack till bygdens bor som sköter sig. 

Nästa gång är 7:e september. Stor-Elektronik och kemikalier.      

J. Nybro kommun – Utegymmet, Möte med kommunen och alla var överens 

om att den ska placeras vid sjön. Inga löften men det pratades om beslut 

kring detta i oktober. Ca 8 redskap med belysning. Ingen information kring 

återkoppling. NBAB har publicerat lägenheterna på tjärdalsvägen på nätet. 

Skisser finns att se där.  

 

10. Övrigt 

 

10.1. Roy har varit i kontakt med ansvarig på kommunen kring obebodda hus som 

finns i kommunen. Ca 600 hus står obebodda i kommunen. En del av dessa finns i 

Örsjö Socknen.   

10.2. Material till vandringsleden. Bättre kvalitet på foldern ska ökas med tjockare 

och finare papper för att öka känslan på foldern.  

10.3. Vallgatan. Carl-Bertil har ett medborgarförslag kring detta och att ha den öppen 

på vintern. Svaret var att det inte fanns ekonomiska förutsättningar för att ha den 

öppen vintertid. Förslaget har sin grund i säkerhet då det är mycket trafik runt 

kyrkan. Att omformulera och lyfta frågan i ett nytt medborgarförslag. 50 digitala 

underskrifter behövs för att få lämna in ett medborgarförslag efter de senaste 

ändringarna. En skrivelse till trafikverket om läget på Centralvägen samt upplysning 

om cykelvägar och annat som påverkar gång och cykeltrafikanter i Örsjö.   

 

Nästa möte är : 2021-09-14 18:30 

Justerare  

Urban Nilsson 

 

 

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


