
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 10 maj 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 10/5-22. 18:30 - 20:00 

Närvaro: 

Totalt 10 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 

Urban Nilsson går igenom föregående protokoll. 

8. Ekonomisk rapport. Ser bra ut. En del pengar kommer in från marknaden och 

vandringsleden.   

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

 

A. Vandringsleden. – Fråga till Lars Lidberg om att köra ut grus på den del som 

gjordes i ordning på arbetsdagen. Ett eller två lass skulle behövas för att 

färdigställa detta. Förslag är att senarelägga en arbetsdag i början på 

september.                 

B. Marknaden – Nu är det stop med bokningar av knallar. En liten grupp som 

jobbar med marknaden och det är mycket arbete som görs. Mycket trevligt 

och tacksam sponsring. Idag har vi 48st knallar anmälda. Det är många som 

har sökt som vi inte haft möjlighet att ta emot på grund av marknadens 

storlek. Roy går igenom marknadsplaneringen. Flera lokala aktörer och ett 

bra sortiment. 173 löpmeter är det knallar på. 19.2 m under tak. Klockan 10 

är det invigning av marknaden vid 10:00- Kantalibe kör vid 12:30 och 

stipendieutdelning och mycket mer. Knallekväll dagen innan marknaden. 

Genomgång av ansvar och hjälp gås igenom.      

C. Hemsidan – Rullar på i vanlig ordning. Länkar från Nybro.se vandringleder  

D. Elljusspåret – Allt verkar fungera som det ska.               



 
E. Bredband/Fiber – Verkar klart fram till Söndra Örsjö.   

F. Skola och Barn – Osäkert om lekplatsen är lagad efter trädfallet. Önskar 

mer på lekplatsen för barnen. Örsjö Byalag brukar hjälpa till med 

informationen har trillat bort i år.    

G. HSSLNK – Händer inget där.      

H. MiniÅVC – 31 Maj nästa gång.    

I. Nybro kommun – Utegymmet är klart. Samtal med kommunen kring att se 

över badplatsen och hundrastgård. Inga klara besked i dagsläget. Roy tar 

upp frågan om avskrädesplatsen bakom gamla folkets hus. De ser inga 

problem med detta i dagsläget om det inte blir mycket mer. 

Handikappsbastun, planering och ritning är klart för att skickas in till 

kommunen. Det handlar om ca 300 000 kronor 480*790cm.     

J. Fem föreningar i samverkan: Efter marknaden någon gång.                   

 

10. Övrigt 

 

10.1..Örsjöbladet går ut 15juni är senaste dag för inlämning till Malin. Jul-Sep 

10.2. En kampanj för elstolpar för laddning av bil har gått ut till vissa invånare. 

Markus V nämner att de sagt att det gått ut till alla i Örsjö. Ca 10 000 för installation 

av detta. En uppmaning att vara försiktig med detta.    

10.3 – Insamling av pallar till scenen.  

 

 

 

Nästa möte är årsmötet: 2022-06-14 18:30 

Justerare  

Urban Nilsson 

 

 

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


