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

Jönsson (kassör). 

Ej närvarande: Görel Ingner 

Plats och tid: Centralgatan 5, Örtofta,  kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Föregående protokoll gicks igenom med kommentar om att det inte har 

kommit något beslut om vidare försköning av tunneln under järnvägen. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Julmarknad: Den 13 december klockan 11.00. Ca 30 utställare har anmält sig till 

marknaden. Skyltar är beställda. Det saknas fortfarande ett tiotal bord. 

Melinder kommer att hålla i lättare lunchförsäljning magasinets ovanplan. 

Här kommer även konstutställningen att vara. Julgransförsäljning kommer 

att finnas. Byalaget kommer att ha sitt eget bord på marknaden.  

 

Personal vid parkering och vid byalagets bord måste tillsättas, styrelsen 

turas om och hjälper till där det behövs.  Så mycket som möjligt av 

försäljningsverksamheten ska finnas inne i magasinet. Om det finns 

tillräckligt med intresserade barn och ungdomar kommer även ett luciatåg 

att lussa som beräknas till ca 14.30. Tomten kommer ägna lite av sin tid till 

marknaden och kommer att vara på plats. 

 

Iordningställande av marknaden börjar den 6-7/12. Under marknadsdagen 

kommer utställarna från klockan 08.00 och marknaden öppnar klockan 

11.00. Annons läggs upp läggs upp på Facebook och därifrån kan man skriva 

ut den och sätta upp på utvalda ställen. Annonsering i annan media 

kommer också att göras och det kommer eventuellt även att göras något 

reportage om julmarknaden. 

Uppföljning kommun- Möte med kommunen planeras. Annika tar kontakt med Kristoffer Tonning  
ärenden: och återkommer med tid och plats för mötet. Lone, Annika och Anna-Karin 

deltar på mötet. 
 
Ekonomi: Byalaget har idag 38 betalande hushåll som medlemmar. 

Midsommar: Annika tar kontakt med folk ur byarna för att starta en arbetsgrupp kring ett 

gemensamt midsommarfirande. 

Fibersatsning: Det är endast Landnet som har återkommit. Lone kontaktar kommunens e-

strateg för att höra hur kommunens planer kring fiber är tänkt i framtiden. 
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Jättelokorna på Lars tar kontakt med Jacob Bennet och hör vilka planer han har för jätte- 
Bennets mark: lokorna som står på hans mark. 
 
Eslövs byalagsråd: Nya översiktsplaner ska göras av Eslövs kommun. Byalaget kommer att vara 

involverade i det arbetet. Mer information kommer. Nästa möte är den 

13/3 kl. 18.00. Om man är intresserad av delta på mötet ska man höra av 

sig till Annika så anmäler hon. 

Hemsidan: Susanne kommer att lägga upp en webbkalender på vår webbplats. Lone tar 

kontakt med Susanne ang att lägga upp nya mejl för styrelsen. En info-

adress som i sin tur länkas till alla styrelsens e-post adresser bör skapas. 

 

Kort presentation av styrelsen med bild och varför man är med i styrelsen. 

Skickas till Annika. 

Övrigt: Svenstorp gods: 

Ärendet kommer att tas utan hjälp av byalaget. 

 

Valborg: 

Vem kommer att ta hand om valborsfirandet 2015? En dialog med 

scouterna bör upprättas. 

Nästa möte:  18/1 2015 hos Anna Karin på Äppelvägen 1 i Örtofta. 

Mötets avslut Ordförande avslutade mötet. 

  

 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 


