
               Byvandring i Örtofta, Toftaholm & Väggarp 131212 
 
Uppföljande byavandring med Matilda Svensson, Entreprenadledare, Miljö och 
Samhällsbyggnad, Eslövs kommun. Information om byavandringen och att man kan vända sig 
till Byalagets styrelse för att framföra idéer och åsikter hade annonserats via anslagstavlor i 
byarna samt på Facebook. I samtliga byar erbjöds även en för-byavandring. 
 
Örtoftabygden  erbjuder många rekreationsmöjligheter, goda möjligheter till pendling och en 
lugn boendemiljö. För att värna om och utveckla bygden vill byalaget gärna lyfta fram 
följande förbättringsmöjligheter/områden. 
 

• Kävlingeåprojektet, hur kan kommunen och byalaget hjälpas åt? Särskilt projekt i 
syfte att göra ån mer tillgänglig.                                                                           
Tacksamma om klippning av gräs längs med ån kan fortsätta.                                  
Bron vid Kävlingeån ån, sockerbruket. Många som kommer för fågelskådning och 
fiske. Renhållning, grillplats, informations tavla?                                           
Båtplatserna i Örtofta: Här behövs regelbunden städning samt soptunna. Här är många 
besökare, skylt med fiskar och fåglar?  

 
Planerad åtgärd: Matilda och kommunens ekolog Anna-Carin Linusson kommer att gå 
igenom Byalagets förslag på åtgärder. Därefter skriver Byalagets projektgrupp en ansökan till 
Leaderprojektet om anslag för genomförande. Klippningen av gräs från båtplatsen fram till 
bron vid sockerbruket fortsätter kommunen att sköta. Detta ger en vacker promenadväg. 
Marken på andra sidan ån, vid bron är privatägd. Matilda återkommer kring vilken beteckning 
marken har så att Byalaget kan kontakta markägaren. Matilda kommer att beställa en 
soptunna vid bryggorna samt att kommunen förbättrar renhållningen. 

 
• Regelbunden renhållning gällande samtliga byar samt gångvägarna mellan byarna.  

Storstädning önskvärt 1 – 2 ggr per år. Hur kan detta bli möjligt? Vårstädning då man 
engagerar byborna? Mer frekvent renhållning runt pågatågsstationen är ett måste. 

 
Planerad åtgärd: Byalaget kommer att föreslå en årlig vårstädning av byarna på årsmötet, 
som utförs av byborna. Matilda undersöker om kommunen kan bistå med tex. plockare, 
säckar samt hämtning av skräpet. Matilda fortsätter undersöka vem det är som ska städa 
stationsområdet, fortfarande oklart därför sker städningen inte på ett tillfredsställande sätt. 

 
 

• Pulkabacka vid lekplatsen i Örtofta? Soptunnor och allmänt underhåll av lekplatserna i 
alla tre byarna önskas. Status på bygge av lekplats i Toftaholm? 

 
Planerad åtgärd: Byalaget för fram önskemål om pulkabacke i Örtofta. Förslag på placering 
grönområdet vid lekplatsen. Matilda tar med sig denna önskan till kommunen. Soptunna vid 
lekplatsen beställs av Matilda. Ny lekplats planeras att ersätta den gamla i Väggarp under 
2014. Underhåll av befintlig lekplats i Örtofta finns på kommunens agenda. Matilda har också 
planer på att plantera träd vid lekplatsen i Örtofta för att ge skugga. Markfrågan i Toftaholm 
är ännu ej löst, kommunen äger i dagsläget ej mark för bygge av lekplats där. Frågan ligger 
hos Lars Andersson på kommunledningskontoret. 

  
 



• Söndrig bro mot Väggarp, över Bråån. När ska den åtgärdas?                         
Asfaltering av cykelvägen, när planeras genomförande? Hur ska den se ut som färdig 
asfaltsdel/grusdel?  

 
Planerad åtgärd: Matilda berättar att offert på renovering av bron över Bråån är beställd, 
besked väntas på beslut i början av 2014. Troligen blir detta i samband med att cykelvägen 
ska asfalteras, detta planeras ske under 2014. Planeringen är att del av vägen ska behållas i 
grus. 
 

• Träd i Väggarp, hur säkra att dessa ej är risk vid tex. hård blåst. Framförallt vägen 
mellan Örtofta och Väggarp samt inne på förskolansgård. 

 
Planerad åtgärd: Service och teknik avdelningen ansvarar för mark och träd på förskolans 
område. Träd längs med vägarna är Trafikverket och/eller vägföreningen.  

 
 

• Hundlatrin i Väggarp, förslag på placering i Brunnsparken. 
 
Planerad åtgärd: Hundlatrin flyttas från fotbollsplanen till Brunnsparken, Matilda beställer 
detta. 

 
 
Flera frågor som Byalaget har kring vägar, parkering etc. hänvisas till kontakt med 
vägföreningen samt Trafikverket. Ordföranden Annika Nilsson kontaktar 131212 Trafikverket 
och sträckansvarig för att belysa nedskräpning av området runt stationen samt ner mot Bråån. 
Samt även byarnas Vägförening för dialog. 
 
Uppföljning sker kontinuerligt via kontakt mellan ordföranden Annika och kommen via 
Matilda. Ny byavandring planeras ske i början av höstterminen 2014. Annika och Matilda 
återkommer med tid och datum. 


