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Protokoll för Eslövs byalagsråd den 24 februari, 20 15 
Plats: Smedbackestugan, Stehag. 
 
Närvarande: 
Sven Månsson Marieholm fam.maansson@telia.com 
Rasmus Gustafsson Marieholm rasmus@believe.se 
Annika Nilsson Örtofta  annika.t.nilsson@live.se 
Frida Schrewelius Stehag  frida.schrewelius@gmail.com 
Torsten Werner Billinge  werner@exen.se 
Nina Nordh Stehag  stehagsintresseforening@gmail.com 
Stefan Huszics Stehag  stefan.huszics@gmail.com 
Per Olsson Löberöd per.olsson@loberod.com 
Anders Borgquist Billinge  anders.borgquist@swipnet.se 
Sven-Erik Johansson Östra Strö sej.home@telia.com 
Lars Jonsson Harlösa  familjen_jonssons@telia.com 
Charlotte Reinholtz Nilsson Löberöd crn.ekar.arup@icloud.com 
 
Distribueras: 
Pia Sjoholm   pia-sjoholm@telia.com 
Görel Ingner   gorel71@hotmail.com 
Leif Lindgren Löberöd lindgren.familjen@spray.se 
Anders Östman Hurva  anders.ostman.se@gmail.com 
Rustan Ligander Marieholm rustan@ligander.se 
Joakim Jonsson Kungshult joakim.jonsson@kungshult.se 
 
§ 1 Årsmötet öppnades av ordförande Charlotte R. Nilsson 
 
§ 2 Deltagarna presenterade sig för varandra 
 
§ 3 Dagordningen godkändes, men vissa punkter behandlade i en mer för mötet naturlig 

ordning 
 
§ 4 Till sekreterare för mötet valdes Sven Månsson och Rasmus Gustafsson valdes att 

justerar protokollet. 
 
§ 5  Verksamhetsberättelse 2014 lästes upp av ordförande. Verksamhetsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna 
 
§ 6 Val av ordförande. Ordförande har fått förhinder att fortsätta på det andra året av 

valperioden. En diskussion fördes om vilken ordning vi ska tillämpa och ett vakuum 
uppstod om tillsättningen. Samtliga byalag lider brist på engagerade medlemmar, och 
har svårt med prioriteringar. Än dock erbjöd sig Sven-Erik Johansson från Östra Strö att 
ställa upp. Sven-Erik Johansson valdes till ordförande för Eslövs byalagsråd för en 
period av 2 år.  

 
§ 7 Val av vice ordförande och by att ta över efter ovanstående ordförandeskap. Örtofta 

valdes att ta ordförande skapet efter dessa 2 år 2015-2016. 
 
§ 8 Val av sekreterare. Lars Jonsson från Harlösa valdes till sekreterare för 1 år. 
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§ 9 Föregående mötesprotokoll från Stadshuset den 1 oktober 2014. Protokollet gicks 
igenom. 2 punkter vi hade vid föregående möte med kommunen var 
Trygghetsvandringar och Elförsörjningen. Vi släpper elförsörjningen och tar med 
trygghetsvandringen till punkterna nedan. 

 
§ 10 Val av frågor att ta upp på kommande möte med kommunledningen I Eslöv onsdagen 

den 12 mars kl. 18:00 i Stadshuset. 

§ 10.1  Få eventuellt svar om vad kostnaderna blir för de som ska förlägga fibernät. Vad är 
debiteringen för fibernätsägarna, som redan har befintlig installation? Exempel på 
debitering? Eslövs byalagsråd tillstyrker det medborgare förslag för avgiftsfri förläggning 
av fibernät som förläggs av icke kommersiella aktörer t.ex. invånare i Eslövs kommun. 

§ 10.2 Är något översikts planarbete påbörjat för någon by eller del av Eslöv? 

§ 10.3 Handläggnings tider för bygglov. Kan kommunen påvisa att handläggningstiderna har 
blivit kortare, efter vidtagna åtgärder. 

§ 10.4 Förfallna hus i kommunen, vem och hur handläggs det idag? 

§ 10.5 Hur blev det med lekplatserna i Väggarp och Löberöd, Battalyckans lekplats. De var 
utlovade till att vara klara 2014. 

§ 10.6 Framtiden för Eslövs byar. Vad är konkretiserat? Hur marknadsförs detta? T.ex. hur 
belyser man naturvärdena. 

§ 10.7 Trygghetsvandringar. Hur följer man upp de som redan har varit och framtida 
trygghetsvandringar. 

 
§ 11  Övrigt 

§ 11.1 Harlösa informerade att vägförening i Harlösa kommer kalla alla vägföreningar i 
kommunen till ett möte. Frågan gäller om vägföreningarna ska ta över vatten och 
avloppsnätet i bygatorna från VA-syd enl. deras önskemål. 

§ 11.2 Föreningsbidrag för vår typ av föreningar. Vi konstaterar att kommunen ger inga 
generella bidrag till våra föreningar. Vi kan söka bidrag för enskilda arrangemang. 

§ 11.3 Vad finns det för lokaler i byarna för vår typ av förening. Frågan är löst väldigt olika för 
de olika byarna. Flera av byarna saknar lämpliga lokaler. En klar brist att kommunen inte 
kan upplåta lokaler. 

 
§ 12 Nästa möte bestäms efter vårt möte med kommunen den 12 mars, då också det därpå 

följande mötet med kommunen bestäms. 
  
§13 Årsmötet avslutades. Vi tackade Stehag för god förplägnad. Till avgående ordförande 

framfördes också ett tack för det gångna året. 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
 
---------------------------------------------  -------------------------------------- 
Sven Månsson   Rasmus Gustafsson 
   


