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Minnesanteckningar möte med Eslövs Byalagsråd tisdag 8/9 kl 19.00 

Plats: Östra Strö skola 

Närvarande:  

Kungshult: Bodil Böös  

Löberöd: Charlotte Reinhholtz-Nilsson, Per Olsson 

Billinge: Pia Sjöholm, Torsten Werner 

Stehag: Ulf Frisell 

Örtoftabygdens byalag: Ida Elisabeth Hall, Annika Nilsson 

Ö Strö: Sven Erik Johansson 

Dagordning 

1. Val av mötets ordförande Lars Erik och sekreterare Torsten Werner samt justerare för 

protokoll. Per O. 

2. Föregående protokoll – snabbgenomgånget  

a. Möte i Stehag 2015-02-24 

b. Möte med kommunen 2015-03-12 

3. Uppdatering av gamla punkter som skall tas upp vid nästa möte med 

kommunen                          

a. Bygglovsärende. Rivningsärende-Förfallna hus. Enligt kommunen har man 

lagt ner mkt jobb som förkortat handläggningstiden.   

En kort fråga: Förfallna hus - Vem handlägger och hur handläggs det 

idag? 

b. Framtid för Eslövs byar-Landsbygdsutveckling/visioner.  (Bidrag till 

regionbussarna?)  

Landsbygdsutvecklingen 

Vilka visioner har kommunen att utveckla landsbygden? 

Hur marknadsföra byarna, vem är mottagare i kommunen?  

Varje by vill gärna ge sin bild av den egna byn? Är Eslövs kommun 

intresserad av ett samarbete? 

Regionbussar? 

Hur kommer kommunen att hantera frågan om enskilda 

avloppsanläggningar?  

 

c. Fiber/Bredband – bordläggs 
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4.  Nytt när det gäller; 

a. Trygghetsvandringar - Trygghetsvandring. Hur följa upp det åtgärder som 

fastlagts? 

b. Kontakter om översiktsplan  – möten i byarna kommer att ske under hösten 

– separat utskick har gått ut. Viktigt att sprida till invånarna i byarna.   

 

5. Vatten och avloppsfrågan – Hur kommer kommunen att hantera frågan om 

enskilda avlopp.  

6. Hänt i byarna Ö Strö, Valborg, kyrkogårdsvandring, miljödamm, fiber, grisfest  

Kungshult; Valborg – gick i stöpet, skräpplockardag, cykelrunda, loppis,  

grannsamverkan, byvandring, plantering av tulpanlökar,  

Löberöd-Löberödsdagen regnade bort, hantverksgården, fiber klart,  

Billinge skräpplockardagen, Billingehus yoga möten, loppis, musteri,  

Stehag -1 årsdagen för cykelvägen till Sjöholmen (Kungshultsväder), 

midsommar, valborg, kommunen köpte 10 Ha av Gya skogen, på dag 

Stehagsdagen med broloppet, Be kyrka 150 år 18 oktober- anmälan 

Örtofta uppföljning av trygghetsvandring, fiber, nytt folkets hus-  

Byalaget/idrottsföreningen/kommunen/ ; kävlingeån-stig o hinderbana         

7. Fastställande av frågor till möte med kommunen. 

Huvudtema - Landsbygdsutveckling 

Vilka visioner har kommunen att utveckla landsbygden? 

Hur marknadsföra byarna, vem är mottagare i kommunen?  

Varje by vill ge sin bild av den egna byn? Är Eslövs kommun intresserad 

av ett samarbete? 

Hur fördelar Eslöv bidragen till stads- respektive regionbussar? Vilken 

kostnadsfördelning är innevarande budgetår? 

 

Tre kort frågor  

Hur kommer kommunen att hantera frågan om enskilda 

avloppsanläggningar?  

 

Trygghetsvandring. Hur följa upp det åtgärder som fastlagts? 

 

Förfallna hus – Hur handläggs dessa ärende idag och av Vem? 

 

Frågorna skickas till Eva Hallberg, kopia Johan Andersson o Henrik Wöhleke 

8. Kontaktlista  

Gå till www.gmail.com 

Mailkonto  = eslovsbyalagsrad@gmail.com 

Lösen = elpost2010 

 

9. Övrigt 

10. Nästa möte blir med Kommunen i stadshuset den 7/10,  kl. 18.00 

 

Torsten Werner 

www.gmail.com
mailto:eslovsbyalagsrad@gmail.com

