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

Jönsson (kassör) 

Plats och tid: Hos Lars Dreja, Toftaholm, kl 16.00 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Annika och Roger 

Utegym: Sparbanksstifelsen Öresund och Färs & Frosta har beviljat 

stipendieansökan med 205 000 kr för att bygga ett utegym i anslutning 

till promenadleden längs Kävlingeån i Örtofta. Ida avvaktar svar från 

kommunen ang placering och bygglov. Sedan planeras ett möte med 

det företag som kommer att bygga utegymmet, kommunen och 

projektgruppen. Projektgruppen kommer att tillsättas genom 

annonsering i facebookgruppen och hemsidan. Från styrelsen ingår Ida 

och Annika. 

Julmarknad: En mycket lyckad julmarknad med många besökare och positivt 

gensvar. Utvärdering är gjord med utställarna och 18 svar har 

inkommit med positiv respons.  

Folkets hus: Grävningen är påbörjad. Ida har sökt stipendier för fasta inventarier 

hos Boverket. Möte med Öis den 7 februari kl 16.00 i gamla folkets 

hus. 

Stigen vid Kävlingeå: Tyrens har lämnat offert på stigen och de räknar med att kostnaden 

blir ca 1,5 miljon. Leader är på gång igen, Christel tar kontakt med 

dem. Annika kommer att ha telefonmöte med Kristoffer Tonning på 

kommunen. Fysiskt möte planeras därefter. 

 

Promenadstigar i Örtoftabygden är framtagna via Ida. Läggs på 

hemsidan. 
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Fiber: Grävarna har haft problem med tjäle men gör ett nytt försök i 

kommande vecka. Möte på torsdag, information kommer på 

hemsidan. 

Cykelväg Håstad-Lund Görel följer upp cykelväg Håstad –Lund. Cykelvägen mellan Väggarp 
& Väggarp-Lilla Harrie: och Lilla Harrie drar ut på tiden. Lilla Harrie byalag har haft möte med 

Kävlinge kommun och enligt dem beror förseningen på Eslövs 

kommuns hantering. 

Trivselaktiviteter: Det finns intresse av cykelfest.Arbetsgrupp behöver tillsättas. 

Förfrågning görs via facebookgruppen och hemsidan. 

Vårfintdagen: Den 17/4 städar vi upp i byarna. Plockare och säckar finns tillgängliga 

nere vid fotbollsplanen i Örtofta mellan klockan 9.00 – 18.00. Fika och 

grillning kommer att ske klockan 12.00 på fotbollsplanen. 

Byalagsrådet: Rådet hålls den16/2 kl 19 i Marieholm. Ida och Annika deltar. 

Ekonomi: Årsredovisningen är snart klar. 

Årsmöte 2016: Årsmötet hålls den 14/2 kl 15.00 i gamla folkets hus i Örtofta. 

Styrelsemöte på samma dag och plats klockan 13.30. Anna-karin och 

Roger fixar fika. 

 

Inbjudan och inbetalningskort för medlemsavgiften samt information 

om valberedning och tillgängliga platser i styrelsen läggs på hemsidan 

och facebook. Rösträtt ges till dem som har betalt medlemsavgiften för 

2016, detta ska framgå på inbjudan. 

 

Fyra poster ska ersättas eller väljas om. En representant för Örtofta, en 

för Toftaholm, en för Väggarp och ordförandeposten. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

Nästa möte:  Den 14/2, kl 13.30 i Folkets hus. 
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Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson (sekr) 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson (ordf)  Roger Jönssson (kassör) 


