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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), Anna-Karin Rhodin, Görel 

Ingner och Ida Hall 

Icke närvarande:  Roger Jönsson (kassör) 

Plats och tid: Toftavägen, Toftaholm, kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Folkets hus: Arbetet fortskrider. EMBA har vunnit upphandlingen och är det företag som 

ska bygga. Byggtid beräknas till 9 månader och det ska stå klart i september 

2016. Byalagets ekonomiska del ska betalas in. Roger, Lone och Lars utgör 

arbetsgrupp från byalaget. 

Kävlinge å: Kommunen ställer sig positiv och har avsatt pengar i sin budget för 2016. 

Kommunens ekolog kommer att vara projektledare för projektet. Tyrens 

har tackat ja till inkomma med exakta kostnader för material för att kunna 

slutföra projektet. Annika, Lone och Christel utgör arbetsgrupp från 

byalaget. Annika håller i kontakterna med Anna-Karin Linusson. Christel har 

redan idag kontakt med Leader och hon fortsätter med den dialogen. 

Utegym: Vi planerar en separat stipendieansökan för utegymmet. Ida håller i 

kontakterna och stipendierna. Samtal kring placering av utegymmet vilket vi 

enades om att vi måste titta närmare på. Utegymmet ska byggas med 

naturmaterial. 

Bredband/Fiber: Företaget NSI är i gång att besöka hushållen för att bestämma placering av 

opto-jack. I skrivande stund har de kommit till Väggarp. Grävningen har inte 

kommit igång då markavtal med markägare inte är helt klara. 

Julmarknad: Julmarknaden kommer att bli lördagen den 12 december mellan klockan 

10.00-16.00. Målet är att få ca 50 utställare och det är först till kvarn som 

gäller. Anna-Karin, Roger, Janet och Lena utgör arbetsgrupp. De kommer 

snart att ha sitt första möte. Bidrag till byalagets lotteri eftersökes. Anna-

Karin lämnar över uppgifter till Lone för uppdatering av hemsida, bl a för att 

ha ett anmälningsformulär. 

Cykelväg Håstad-Lund: Ännu ingen progression ang cykelväg mellan Håstad och Lund. Görel ska 

kontakta Håstads byalag för att få information om tidigare arbete kring 

frågan och om det finns intresserade som vill bilda arbetsgrupp. 
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Lekplatser: Bygget av Väggarps nya lekplats är i full gång och beräknas ta ca en månad. 

Inget nytt kring lekplats på Toftaholm. 

Byalagsråd: Annika och Ida var på förmöte den 8 september, protokoll finns att läsa på 

vår hemsida. Huvudtema är landsbygdsutveckling. Möte med kommunen 

den 7 oktober. 

Översiktsplan: Affischer ska sättas upp. Ska även skrivas om på hemsida och på Facebook. 

Vi pratar vidare om denna punkt vid nästa möte. 

Ny information: Gammalt material behöver städas bort från våra anslagstavlor och nytt 

behöver sättas upp. Detta görs i samband med att affischer ang 

översiktsplanen ska sättas upp. 

Logga: Andrea är nu hemkommen från utlandsvistelse och ska börja jobba med 

loggan.  

Ekonomi: Vi är idag 67 medlemmar. De 250 000 kr som skänktes av sockerbruket ska 

nu betalas in till bygget av folkets hus. Byalaget har även köpt in fällbara 

bord som bl a ska användas vid julmarknad. Eventuellt kan borden komma 

att hyras ut till medlemmar. 

Buller Svenstorps gods: Brev till Gyllenkrok från privatperson skickades förra sommaren. Svaret från 

Gyllenkrok var att det inte gick att göra något åt det buller som kommer 

från torkanläggningen. 

Byalaget har denna säsongen skickat en förfrågan till Lunds kommun om att 

göra en bullermätning. Eftersom vi hör till Eslövs kommun har Lund 

återkommit med att det är Eslövs kommun som ska göra mätningen. En 

förfrågan till Eslöv är gjord men inget svar därifrån ännu. 

Tågbuller Örtofta: Anna-Karin håller i arbetet. Inte några större förändringar sedan tidigare 

möten. 

Mötets avslut: Ordförande avslutade mötet. Nästa möte är söndagen 18/10 kl 16.00 hos 

Ida i Väggarp på Väggarpsvägen 23. 
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Vid protokollet 

 

 ..................................................................  

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

 ..................................................................   ............................................................  

Annika Nilsson, ordförande  Anna-Karin Rhodin, styrelseledamot 

 

 


