
 

  

 

   

 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 10 januari 18.30 i Örsjö skola 

Närvaro: 

 Totalt 6 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 ej närvarande. Lars Lidberg vald. 

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 

 Lars Lidberg går igenom föregående protokoll. Läggs till handlingarna- 

8. Ekonomisk rapport – Juni/Juli inga större förändringar. Utgift till hundrastgården. 

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

  

A. Vandringsleden – Mycket vatten i sjön och väldigt blött på spåret. Det är framkomligt 

men en aning mycket vatten på sina ställen.  

B. Marknaden – Polistillstånd inskickat. Marknadstelefon är aktiv med nytt nummer.  

C. Hemsidan – Rullar på vanlig ordning.  

D. Elljusspåret – Många som går och alla lampor är utbytta till LED och det är mer 

lönsamt än de äldre lamporna.  

E. Bredband/Fiber – Det är arbete i Södra Örsjö för inkoppling.     

F. Skola och Barn – Förskolan är full och fler platser ska till. Samtal pågår.   

G. HSSLNK – Händer inget där.      

H. MiniÅVC – Eventuellt schema är vår, sommar och höst. Mindre tillfällen.   

I. Nybro kommun – Har fått pengar av kommunen som ska gå till skötsel för leden.          

J. Fem föreningar i samverkan – Sammankallande till möte har skett. Det ligger just nu 

på is då det inte finns något riktigt engagemang för att samordna. Hur ska alla 

föreningar hjälpas åt och fortsätta det goda samarbete som funnits tidigare?  

Årets Örsjöbo är något som fem föreningar tillsammans ska stå för. Lars lägger ut 



 

  

 

   

 

frågan om att hitta en efterträdare till hans roll i detta. Förslag att priser och ansvar 

för detta går runt bland föreningarna för att få en bra spridning på detta. Kostnaden 

är något som behöver spridas ut på föreningar. Möjligen turordning.  

K. Handikappsbastun – Imorgon ska det gås igenom hur ritning och annat ska ställas 

upp. Roy har nämnt att det ska skickas in bygglov med konstruktionsritningar och 

brandskyddsdokumentation. Förslag är att höra av sig till Thomas C som har 

brandingenjörskunskap. Magnus R visar en liten skiss på hur konstruktion och 

placering ska vara. Denna dokumentation kommer finnas att tillgå när allt är klart. 

Planen är att åtta till tio personer ska kunna basta samtidigt med god marginal. 

Magnus tar på sig att renrita förslaget och få ihop detaljer etc. och sedan går igenom 

detta med Thomas. Sedan får Roy lämna in bygglovet när det är dags där.   

L. Hundrastgården – Sköts ganska bra och används ganska mycket.  

            

  

10. Övrigt 

  

10.1. – Ungdomsfonden – Urban går igenom strukturen och hur den ska skötas 

framöver då det är lite omsättning på de som ansvarat för den tidigare. Urban frågar 

om någon är villig att engagera sig i detta. Förslag på att ta någon från byalaget att 

delta i gruppen. Ungdomsfonden kan sökas av unga upp till 20 år. Detta ska lyftas vid 

nästa möte med fonden. Sprida lite mer information om detta kan vara bra för att se 

om någon är engagerad.   

 

10.2. – Ändringar i strömmingsgrafiken. Snabb genomgång.  

 

Nästa möte är februari: 2022-02-14 18:30 

Justerare  

Urban Nilsson 
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