
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 14 juni 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 14/6-22. 18:30 - 20:00 

Närvaro: 

Totalt 5 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 Kjell Hansson 

6. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställs  

7. Föregående protokoll 

Urban Nilsson går igenom föregående protokoll. 

8. Ekonomisk rapport. Sammanställt vuxna 175st och 24 barn som är medlemmar i 

byalaget. En slant från leden har kommit in via swish och det uppskattas. Markanden 

ca 10-12 tusen kronor plus.   

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

 

A. Vandringsleden - Tipsrunda på gång som ska vara klar vid midsommar. 

Frågor från turistfrämjandet. Inget runt gölen. Lappar finns vid 

idrottsplatsen när det är klart. Att köra ut grus blir inte en arbetsdag utan 

arbetsdagen hamnar lite längre fram.                   

B. Marknaden – Bra support och stöttning av alla som hjälpte till under 

marknaden. Många som ställde upp och många uppskattade det byalaget 

bjöd på under dagen. Många knallar som inte kom på marknadsdagen. Det 

är en del som kommer bli svartlistade för att undvika problematiken 

framöver. En del som måste åtgärdas på marknadsställningarna. Skruvar 

som måste köpas in och brädor ska ordnas fram.        

C. Hemsidan – Rullar på i vanlig ordning.  

D. Elljusspåret – Lite gräs som växer upp i spåret trotts nya beläggningen.                

E. Bredband/Fiber – Händer inget i dagsläget. Stammen är klar till Södra Örsjö 

men inte in till tomterna.    



 
F. Skola och Barn – Skolavslutning fredag. Björkris vid skolans entré. Försöka 

lösa det torsdag kväll.     

G. HSSLNK – Händer inget där.      

H. MiniÅVC – 5:e juli nästa gång. 4-5st som kom förra gången.     

I. Nybro kommun – Utegymmet, Invigning av denna är tänkt att ha i samband 

med Örsjöloppet i september.  

Hundrastgårdens förfrågan är inskickad. Avtal på 45*25 m. 15 års avtal sista 

december 2036. Nu ska det sökas pengar och tas tag i vissa saker så som 

stängsel och stolpar etc.  

Ansökan om handikappsbastun är inskickad. Handläggare har lovat svar v 

25. DHR (De handikappades riksförbund) har blivit tillfrågade om att väga in 

sina synpunkter kring detta.  

Entreprenör kring obemannad butik har blivit förfrågan om en plats som 

godkänts av kommunen och förhandlingar pågår. 

Information till nyinflyttade. Hur ser framtiden ut i bygden och hur kan vi 

vara med och påverka. Det blir en inbjudan framöver.          

J. Fem föreningar i samverkan: 21 juni i bygdegården.                   

 

10. Övrigt 

 

10.1.. Tågen från Kalmar via Örsjö vidare till Växjö. Planerat att komma igång från och 

med augusti. Kronoberg har inte gett klartecken för detta ännu. KLT står för 

kostnaden. Barometern ska tillfrågas om att undersöka detta. 

10.2. Lugnt i bygden inför sommaren. Lite stök på idrottsplatsen.  

 

 

 

Nästa möte är augusti: 2022-08-09 18:30 

Justerare  

Kjell Hansson 

 

 

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


