
 

ÖRSJÖ BYALAG 

Styrelsesammanträde tisdagen 11 oktober 18.30 i Örsjö skola 

Sammanträdesprotokoll 11/10-22. 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 närvarande. Sittande vald. 

4. Utse sekreterare om denne ej är närvarande. 

Ordinarie Dann Aragrim är närvarande. 

5. Utse en justerande 

Justerare för dagens möte är Leif Bengtsson 

6. Fastställa dagordning 

Dagordningen fastställs  

7. Föregående protokoll 

Dann Aragrim går igenom föregående protokoll. Läggs till handlingarna 

8. Ekonomisk rapport – Några kronor har kommit in. Uppmaning att skriva till 

Vandringsled eller hundrastgården i meddelande. God ekonomi i föreningen. 

9. Rapporter från arbetsgrupperna: 

 

A. Vandringsleden – Lampa till toaletten. Det stulna materialet ska ersättas 

med lämpliga alternativ. Hur undviker vi att detta händer igen? Kan vägen 

spärras av för att försvåra detta eller finns det andra alternativ?  Vidare 

kontakt med markägarna för diskussion behövs för att hitta en lösning.                    

B. Marknaden – Förslag på ett första marknadsmöte inför årsskiftet 22/23. 

Marknadsståndens renovering får skjutas upp om inte en möjlighet dyker 

upp under en helg framöver. Förslagsvis 17:30 hemma hos Roy, torsdagen 

den 27::e Oktober.         

C. Hemsidan – Lägga till en ortskarta med aktiviteter och möjligheter. 

D. Elljusspåret – Inget att rapportera.                

E. Bredband/Fiber – Arbete pågår i södra Örsjö.    

F. Skola och Barn – Föra frågan om kön till förskolan vidare till 

omsorgsförvaltningen, Roy tar frågan. 

Tomtekväll – Söker lite tomtar och andra som hjälper till på den dagen. 

Fredagen den 9:e december efter luciatåget i kyrkan som anordnas av 



 
hemliga klubben. Söker sponsorer för att ha lite småsaker att dela ut till 

barnen.         

G. HSSLNK – Inget nytt.      

H. MiniÅVC – En gång till under 2e november 2022.      

I. Nybro kommun – Utegymmet, Vi önskar lite större och tydligare skyltar 

informationsskyltar för hur redskapen används. 

Frågor om anläggningsbidrag för att utveckla leden togs upp. 

Frågeställning: Vilken summa kan vi tänka oss att söka? Detta för att kunna 

lägga på mer grus och andra små förbättringar. 

Badplatsen: 2023, gräsytan vid badplatsen ska ordnas till och mer sand 

planeras.  

Arbetet med handikappsbastun på leden ligger lite i kommunens händer 

just nu men arbetet fortsätter med att hitta en bra lösning. Väntar besked i 

oktober.             

J. Fem föreningar i samverkan – Inget nytt att rapportera.                   

 

10. Övrigt 

 

10.1. – KLT – Avgångar från Kalmar, Örsjö till Växjö, möte 7/10:e verkar inte bli någon 

direkt trafik i närtid, tidigast sent 2023 som det ser ut i dagsläget. 

10.2 – Föreningsdag i bygdegården hade väldigt liten uppslutning. 

10.3 – Örsjöloppet var välbesökt. 

10.4 – Isbanan i Örsjö, slangen ska ordnas med hjälp av räddningstjänsten i Nybro. 

Mycket uppskattat.  

10.5 – Hundrastgården, används av flera och även de som inte bor i Örsjö söker sig 

dit. Vägen som går in mot hundrastgården är tydligen fem stycken olika ägare. 

Parkering vid församlingshemmet.  

10.6 – Pulkabacken, per sköter detta rent ideellt.  

10.7 – Samtal om åtets Örsjöbo och organisationen kring detta samt vem som tar 

kostnaden för priset etc.  

 

 

 

Nästa möte är augusti: 2022-11-08 18:30 

Justerare  

Leif Bengtsson 

 

 

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


