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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Anna-Karin Rhodin, Ida Hall och Roger Jönsson (kassör), Lone 

Mathiasson (sekr), Lars Dreja 

Icke närvarande: Görel Ingner 

Plats och tid: Nya folkets hus, 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 

Utvärdering av invigning:  Lyckad och mycket roligt. Eslövs kommun skänkte tårtorna och Ica 

Supermarket Fäladstorget skänkte all mingelmat. 

Utegym:  Vi har ännu inte fått klara svar från Eslövs kommun ang markarbetet som 

ska göras på den plats där utegymmet ska placerat. Kontakten med 

kommunen upprätthålls. Markarbetet måste göras under hösten. 

Kävlinge å: Pengar finns att söka hos Leader men vi måste ha backup av Eslövs 

kommun. Kontakt ang detta är gjord med Kristoffer Tonning på 

kommunen. Vi avvaktar hans svar. 

Utlåningscentral:  Om det finns ett intresse hos byborna att kunna låna material av varandra 

skulle det kunna skapas via en facebook grupp. Ida undersöker om det 

finns intresse. 

 Folkets hus: Information om uthyrning ska läggas ut på hemsidan. Där kommer att 

finnas en uthyrningskalender och även vad som går att hyra, kostnader 

kring det och var man vänder sig för att hyra.  Informationen kommer 

även att ligga på Öis hemsida. 

 

Bredband/Fiber: Toftaholm väntar fortfarande på att få borrat under vägen vid 

sockerbruket. Asfaltering är igång i Lilla Harrie, när de är klara där kommer 

de att påbörja asfalteringen i Örtofta. Senaste information finns på 

hemsidan. 

Signalsystem: Ett nytt signalsystem kommer att sättas upp för att varna cyklister vid 

övergången vid sockerbruket ut till Toftaholm. 



 

 

 

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag 

 Protokoll 2016-09-18 
 

Sida 2 av 2 
 

Byalagsråd: Byalagen i Eslövs kommun ska ha förmöte inför byalagsrådet och Örtofta 

är värdar denna gång. Datum för förmötet är den 4/10 klockan 18.00 i nya 

folkets hus. Annika och Ida deltar från Örtoftas byalag. Byalagsrådet äger 

sedan rum den 9/11 i stadshuset kl 18.00. 

Julmarknad:  Julmarknaden blir den 10/12 kl 10.00–16.00. Avstämningsmöte med 

Melinder är planerat. Positivt om byborna vill hjälpa till. Roger och Anna-

Karin håller i det från styrelsen. Julmarknaden kommer eventuellt att 

avslutas med julbord. 

Nominering:  Annika har nominerat oss till Årets lokala utvecklingsgrupp.  

Ekonomi: 81 medlemmar. En del kostnader kring invigningen. 

Engagemang:  Hur kan vi engagera byborna? Alla förslag är goda.  

Fonder:  Lone undersöker ang sökmotor för att söka fonder. 

Möten 16/10, 13/11, 4/12. 

Mötets avslut: Ordförande avslutade mötet.  

 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör   

 


