
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 13 september 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 13/9-22. 18:30 - 20:00 

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 – Arbetsdag imorgon vid 17 för att lägga ut lite grus på 

leden. 24/9:e nästa gång.                    

B. Marknaden – Renovering av marknadsmaterialet/stånd etc. Innan det blir 

för kallt att jobba med. Senast oktober för att det ska bli en rimlig 

renovering.        

C. Hemsidan – Rullar på i vanlig ordning. Lägga till en ortskarta med aktiviteter 

och möjligheter.  

D. Elljusspåret – Lite dålig beläggning men inget annat att rapportera.                

E. Bredband/Fiber – Inget nytt att rapportera.    

F. Skola och Barn – Förskolan är troligen full. Osäkert om det är båda 

avdelningarna eller enbart den lilla.      

G. HSSLNK – Händer inget där.      

H. MiniÅVC – 21st som besökte återvinningen. En gång till under 2e november 

2022.      

I. Nybro kommun – Inget nytt att rapportera.          



 
J. Fem föreningar i samverkan – Söndag är det en dag där nyinflyttade kan få 

träffa föreningarna och höra med om arbetet som görs i Örsjö.                   

 

10. Övrigt 

 

10.1.- Urban: på promenaden i söndags har det uppmärksammats att vid gamla 

folkets hus är det en gammal ventilationstrumma som är fylld av bajspåsar.  

 

10.2. Ida: Smart på internet, kurs som drivs av Sensus. Fråga om det är flera som är 

intresserade av detta. Möjligheten att dela upp det i två grupper där kunskapsnivåer 

kan vara mer lämplig. Intressekoll kan göra.   

10.3 – Funktionärer till Örsjöloppet. Finns det några som vill hjälpa till? 

10.4 – Klockan 18/9 klockan 15 i Örsjö bygdegård. 

10.5 – Beslut om handikappsbastun ska tas i Kommunens arbetsutskott 14/9 

10.6 – Välbesökt på invigningen av hundrastgården. Kommunalrådet närvarade.  

10.7 – Vem ansvarar för skyltarna i bygden. Vilka skyltar finns det?  

10.8 – Parkering vid hundrastgården. Hur löser vi detta på ett bra sätt?  

 

Nästa möte är augusti: 2022-10-11 18:30 

Justerare  

Urban Nilsson 

 

 

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


