
Styrelsemöte  Örtofta  byalag  131208  
Närvarande:  Annika  Nilsson(ordf),  Görel  Ingner,  Lars  Dreja,  Roger  Jönsson  (kassör),  Tommy  Lilja,  
Lone  Mathiasson  (sekr),  Anna-‐Karin  Rhodin    
Var:  Väggarpsvägen  28,  Väggarp  
När:  Kl  10.00  

  

Ordförande  öppnade  mötet  och  hälsade  alla  välkomna.  

  

Föregående  protokoll   Beslut  om  folket  hus  tog  den  25/11  i  kommunfullmäktige.  Cecilia  Lind  har  
varit  i  kontakt  med  Anna  Karin  ang  folkets  hus,  hon  var  inte  riktigt  insatt  i  
ärendet.  Cecilia  L  ska  träffa  förvaltningschefen  för  service  och  teknik  och  
ska  sedan  höra  av  sig  till  Anna-‐Karin  igen.  Annika  har  försökt  få  kontakt  med  
Nordic  Sugar  men  får  inget  gensvar.  Hon  tar  istället  kontakt  med  ledningen  
som  sitter  i  Danmark  eller  Tyskland  och  berättar  om  situationen.  Görel  har  
kontakt  med  Lunds  Energi,  har  dock  inte  kommit  längre.  Ligger  fortfarande  
hos  ledningen.  

Dagordnng   Dagordningen  fastställdes.  

Julmarknad   Byalaget  ska  delta  på  julmarknaden  för  att  stödja  scoutkåren  och  för  att  
sprida  information  om  byalaget.  Susanne  lovar  att  hemsidan  ska  vara  färdig  
tills  dess.  Lone  ordnar  dator  och  internetuppkoppling,  Anna-‐Karin  ordnar  
med  visitkort  och  dokument  från  våra  möte.  Hjälp  behövs  på  fredagen  kl  
18.00  för  pappning  av  golv  i  församlingshemmet  och  för  städning  på  lördag  
em.  Ett  schema  görs  upp  där  alla  från  styrelsen  representerar  byalaget.  
Diskussion  om  julmarknad  2014.  Anna-‐Karin  ska  prata  med  Peter  Melinder  
om  eventuell  möjlighet  att  ha  marknaden  i  slottets  lokaler  nästa  gång.  En  
plan  för  vi  ska  marknadsföra  nästkommande  julmarknad  läggas  upp  så  fort  
som  möjligt.  Ev  luciatåg  på  marknaden.  

Lokaltidningen   Lokaltidningen  har  hört  av  sig  och  vill  göra  en  intervju.  Annika  tar  kontakt  
och  ber  dem  komma  när  det  är  julmarknad.  

Byavandring   Inga  intressenter  för  förvandring  i  Örtofta  och  påToftaholm,  en  person  i  
Väggarp,  några  förslag  har  lagts  upp  på  Facebooksidan.  Genomgång  av  
förslag  till  förbättring  som  ska  tas  upp  på  byavandringen  den  12/12.  Många  
frågor  kring  vägarna  i  byarna  därför  bestäms  det  att  byalaget  deltar  vid  
nästa  vägföreningsmöte.  

Nästa  styrelsemöte   Nästa  möte.  Den  6/1  2014  klockan  16.00  hos  Anna-‐Karin  på  Äppelvägen  1  i  
Örtofta.  

  

  

Vid  protokollet   Justeras  

  

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

Lone  Mathiasson      Tommy  Lilja  


