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\-/ EKONOMI
o Se bilaga från kassörens resultaträkning 2015.

o lnkomstdeklaration för ideella föreningar är inskickad till Skatteverket.

. Byalagets organisationsnummer. 802440-3019 registrerat hos Skatteverket

Valberedning, Hel6n Carlevi och Peter Hugmark.

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden.

MEDLEMMAR
Byalaget har 39 (-6)familjemedlemmar och 12 (- 3 ) enskilda. Familjemedlemskapet innehåller i

genomsnitt 2,5 personer. Det innebär att 98 personer ingår i familjemedlemskapet och totalt är vi

1l-0 medlemmar.

Peter Olving har enligt beslut av årsmötet 2015 adjungerats och deltagit i samtliga styrelsemöten.

Medlemmarna med gäster har varit flitiga besökare på aktiviteter och möten som byalaget

arrangerade 2015. Det har varit c:a 329 personer på våra arrangemang varav midsommarfirandet i

Backen c:a L50 personer.

Byalaget har en småföretagarförsäkring som omfattar Ansvar- och rättsskydd.

FÖUANDE AKTIvITETER HAR ByALAGET GENoMFönr/nneETAT MED zots.
o Byalaget är nu medlemmar i Blekingearkivet - för folkrorelse- och lokalhistoria, Blekingearkivet ligger i

Bräkne Hoby. I arkivet finns allt historiskt material samlat av byalagets verksamhet, sedan starten

L972.Ttl arkivet lämnar vi allt verksamhetsmaterial för respektive år, två år efter byalagets årsmöte.

Vi har sedan fri tillgång det vi söker av handlingar. I arkivet förvaras det brand och stöldsäkert.



Sedvanligt midsommarfirande i Backen vid Lejdeviken. Det är en årligen återkommande aktivitet. Vi

startar med att flera jordöbor samlas för att klä midsommarstången, klockan 10. På eftermiddagen

samlas vi kl. 16, i år var det 160 personer som dansade kring midsommarstången. Under vår lekledare

Tina Ryddn som skötte dansen och lekarna kring midsommarstången, på ett uppskattat sätt. Många

hade tagit med sig kaffekorgen med mycket gott däri och njöt i det gröna gräset i Backen under de

regntunga skyarna men uppehåll från regnet..

Den 1 juli gästföreläste Landskapsarkitekt/Professor Roland Gustavsson som berättar om sin syn på

vår vackra natur på Jordö. Med bilder och en härligt målande beskrivning berättade han om vårt
Jordö.

Den 8 juli gästades vi av Ellinor Gylling och Daniel Gylling-Kacz som förelästa om och visade bilder hur
ett bisamhälle fungerar. De berättade vidare om allt från hur bin pratar med varandra, vad de gör för
nytta, om den omtalade "bidöden" till hur man utvinner honung. Ellinor och Daniel fick svara på

många frågor. En mycket intressant och givande kväll.

Den 15 juli är årets utflykt. Vi besöker först Edestads gamla kyrka där vår guid Ture Andersson på ett
kunnigt sätt berättade om kyrkans historia. Härefter besöker vi flera platser som alla finns i bygden
kring Johanneshus. Även här guidade Ture Andersson och gjorde årets utflyt till ett trevligt nöje

Den 22juli fick vi veta mera om våra okända öar runt Östersjön. Det var med bilder och information
som Ove Nordmar föreläste och gav oss många berättelser om sina besök på för oss okända öar.

Den 29 juli var det en filmkväll i missionshuset. Lars-Erik Lööv som gjort filmer om Aspan i Ronneby
Kommun. Filmen gav en berättelse om Aspan både i nutid och historiskt och lite smått och gott.

Vi höll den traditionsenliga firandet av L:a advent på Markan/Torget med glögg och pepparkakor.

Vi har ett aktivt samarbete med Skärgårdsstiftelsen. Vi följer utvecklingen genom att Peter Olving
mäter de aktiva havstulpanerna som sätter sig på båtbottnar. Skärgårdsstiftelsen arbetar med och
påverkar företag för bra båttvättar.

Vi har fortsatt arbetat med att färdigställa/underhålla Jordö naturreservat i nära kontakt med

länsstyrelsen. Per lvarAndersson och Lena Gylling har bl.a. rensat de gamla vägarna så att man kan

promenera i reservatet. På Södra Jordö och gränsen mot åkermarken finns en gammal stenmur. Direkt

på stenmuren fanns vid den tiden en gärdesgård som byggdes av enepinnar. Länsstyrelsen i Blekinge

har nu låtit ett företag återställa denna stängsling, c:a 100 meter nere vid Södra Jordövägen. Vi är

mycket glada att länsstyrelsen nu "återställt" denna viktiga historiska stängsling.

Byalaget har deltagit i Grannsamverkan .Viss, "mjuk" kontroll av bilar och personer görs samt att vi,

när så behövs lämnar tips till närpolisen.

Jordöföreningarnas hemsida informerar om händelser m.m. Där finns även material för våra tre

Jordöföreningar. lnför varje årsmöte lägger byalaget ut alla årsmöteshandlingar. Där finns även

material från tidigare års verksamhet.

Vi har fortsatt att följa möjligheten för fiberanslutning fram till respektive fastighet, på Jordö. I dag är

det ADSL-anslutning från korsningen Hasslövägen, Norra Jordövägen och upp till de fastigheter som är

anslutna via Telias nät, genom dataleverantören Bahnhof.



Byalagets styrelse tackar er alla för att vi fått leda Jordö Byalag. Vi hoppas att ni uppskattar vårt

arbete och att sommarens program varit omtyckt.
Byalagets motto fiir somrnärpr$grammet är:
Att triilifeis och frfa'crs wlr*der gerngtlåg*f*nnerfir a:tt lärs Jcäsane uår
omgiurnrirag ach sko:pa gernelrnska:p och "uikälr's1*."fiir u&rantedlewwll.o:r,

Vi tackar vägföreningen och Stiftelsen Jordö Missionshuset för ett konstruktivt samarbete.

Vi tackar också Länsstyrelsen i Blekinge, Ronneby Kommun samt ägarna till lantbruksfastigheter på

Jordö. Per Wargeus, Gunnar SIättorp och Jesper Nilsson för konstruktivt samarbete.
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Vi har deltagit i framtagning av en Grönstrukturplan för Ronneby Kommun. Vi har då jobbat med att

visa Jordö och vad som är viktiga värden för både fast- och sommarboende på Jordö.

Grönstrukturplanen finns för läsning på Ronneby Kommuns hemsida.

Vi har varit inbjudna till möte hos Ronneby Kommun för att jobba fram en ny översiktsplan för
Ronneby Kommun. Vi var fyra medlemmar som var med på mötet. Arbetet med att ta fram

översiktsplanen beräknas pågå över 2016.

Per-lvar "Pelle" Andersson gav ut, med stöd av byalaget boken Jordös Gamla vägar- och lite smått och

gott. Pelle har gjort ett fantastiskt arbete, ja rena detektivarbetet. Pelle har lyckats på ett bra sätt

fånga in alla dessa vägar och med en fin beskrivning ger han läsarna en rik möjlighet att lära sig nästa

allt om dessa vägar. Har du köpt boken kan du med den i din hand vandra vägarna fram och samtidigt

få berättelsen om vägen och annat däromkring.

Lennart Hedbrandh


