
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 11 Januari 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 11/1-22. 18:30 - 20:00 

Närvaro: 

Totalt 8 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 Leif Bengtsson 

6. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställs  

7. Föregående protokoll 

Urban Nilsson går igenom föregående protokoll. 

8. Ekonomisk rapport. Ser bra ut inga större förändringar 

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

A. Örsjö utvecklingsbolag - Likvideringsfasen  

B. Vandringsleden..              

C. Marknaden – Marknadsmöte 16e november. Flera avhopp i arbetsgruppen.    

D. Hemsidan – Ny uppfriskande design på startsidan. 

E. Elljusspåret – Arbetet är inte färdigt. 5 stolpar blev riktade och det är 

mycket sly som riskera att växa in på spåret.             

F. Bredband/Fiber – De har börjat gräva vid bygdegården. De lägger elkabel 

nu och då lägger de ner rör för bredband inför arbetet i vår.  

G. Skola och Barn – Tomtesmyg. Önskemål om assistans med grillning och 

eldningen. Korv, bröd samt lite personer som kan agera tomtar på 

tomtesmyget. Efter luciatåget i kyrkan. Tar gladeligen emot 

sponsormaterial som kan delas ut av tomtarna.    

 

Julgran på skolans tak. Innan första advent – Lars Lidberg hjälper till med 

att sätta upp den under den aktuella helgen(fredag 26:e vid 15tiden).  



 
H. HSSLNK – Möte den 22:e november i samband med NBAB:s öppna hus på 

tjärdalsvägen. Bjuder in föreningar för att samtala och se hur vi kan 

vidareutveckla landsbygden.      

I. MiniÅVC – Reserv behövs. Gäller sex gånger per år.   

J. Nybro kommun – NBAB 22:e november är det öppet hus på Tjärdalsvägen. 

Informationsansvarig och kundtjänstansvarig kommer vara på plats för att 

svara på frågor. Det bjuds på kaffe under dagen. Sex stycken av 12 är redan 

uthyrda. Det är ett bra tillfälle att lyfta frågor kring uppvärmning och andra 

relevanta frågor som berör boendet.                 

 

10. Övrigt 

 

10.1. Hela Sverige Kalmar län bjuder in till öppet hus 17 november. Alla som är 

intresserade och medlemmar i Örsjö Byalag kan anmäla sig till detta. Svar senast 11 

november.  

10.2. Ordförandemötet blev inställt. För lite intresse för detta. Förhoppning på ett 

senare möte där fler kan delta. Viktigt att kunna planera och lyfta gemensamma 

punkter för bygdens utveckling.  

 

10.3 Markägaren är helst inte intresserad av att utveckla badplatsen och flytta den 

från kommunens mark. Inte mycket arbete med att förbättra badplatsen i dagsläget.  

 

10.4 Konto till medlemsavgiften. Skyltar till inbetalning finns att tillgå.  

10.5 Tydliggöra informationen om att köpa fiskekort. Flera som säljer korten.  

10.6 Många små saker som händer i bygden. Padel, Zumba, pingis, barngympa med 

mera.  

10.7 En del prat kring husen i bygden som står tomma.      

 

 

Nästa möte: 2022-01-11 18:30 

Justerare  

Leif Bengtsson 

 

 

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


