
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 8 september 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 8/9-20. 18:30 - 20:00 

Närvaro: 
Totalt   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  
6. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställs  
7. Föregående protokoll 

Dann Aragrim går igenom föregående protokoll. 
8. Ekonomisk rapport. Det är många som lägger in pengar till leden via Swish. Och detta 

är något som uppskattat otroligt av alla inblandade.  
 

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 
A. Bolaget som bildades för butiken skapades för att driva frågan om en butik i 

Örsjö. Det är många som bidrog till butiken och det fanns ett visst underlag 
men nådde inte hela vägen fram. Framtiden får utvisa om det finns några 
intressenter som vill driva frågan om butik framöver. 
 

B. Vandringsleden – Blomlådor behöver tömmas. Försäkringen är klar och 
responsen är positiv från markägaren.   Boulebanna är välbesökt och lyset 
ska kopplas in. Det är ok att låna klot och annat nödvändigt för att spela. 
Dessa saker finns i boden. Föreningen önskar att det städas efter 
användande.  
Diskussion kring utegymmet och dess placering och omgivande aktiviteter 
så som Boule, grillplats etc. Förslag att sätta upp ställplatser för husbilar för 
att få in lite pengar som kan gå till utveckling av området.     

C. Marknaden – Avvaktar hur det blir nästa år.   
D. Hemsidan – Inget direkt nytt att tillägga. 



 
E. Elljusspåret – det blir stenmjöl på spåret framöver. Ansvariga har skickat ut 

offerter till olika företag för att kunna få det här färdigt innan årsskiftet. 
Planerat klart innan årsskiftet. Nuvarande beläggning ska vara kvar innan 
stenmjölen läggs kvar. 5cm tjockt och hela spårets bredd.     

F. Bredband/Fiber – Inget nytt. Känslan är att inget arbete är igång just i 
dagsläget.  

G. Skola o barn – Planeringsskiss har skickats ut. Lekredskap är beställda.  
Halloween är i planeringen och vi har en liten grupp som har tagit tag i 
detta. Vi skulle behöva fler som engagerar sig men planen fortsätter som 
planerat i dagsläget. Gruppen får skapa en budget och byalaget kan gå in 
men en liten slant för att sponsra detta.  
Pysselkväll inför Halloween kan hållas i Bygdegården där Byalaget hyr en 
lokal.    

H. HSSLNK – Inget nytt.  
I. MiniÅVC  - Brännbart, trä(ej tryckt) och metall - Nästa datum är andra 

onsdagen 11 november.  
J. Nybro kommun. Roy har varit i kontakt med NBAB:S lägenheter och offerter 

har skickats ut. De väntar på en entreprenör som ska bygga och kommer då 
att återkoppla till Byalaget.         

 

10. Övrigt 
 
10.1. – Granen vid församlingshemmet kommer upp även i år. Granen till skolan ska 
upp ovanför entrén.  
10.2. - Lokalen i bygdegården – Material som engagerade i byalaget har hemma kan 
förvaras i denna lokal. Samordning av detta kommer.  
 
 
Nästa möte: 2020-11-10 18:30 
Justerare  
Magnus Rosenlind 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 


