Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2017-09-27
Närvarande: Lone Mathiasson (sekr), Roger Jönsson, Annika Nilsson, Anna-Karin Rhodin, Katarina
Erlandsson, Susanna Bruzell och Therese Andersen.
Plats och tid: Hemma hos Annika i Örtofta klockan 19.00.

Mötets öppnande:

Mötets ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Föregående protokoll:

Utan anmärkning.

Dagordning:

Dagordningen fastställdes.

Val av justeringsmän:

Roger och Anna-Karin.

Visioner:

Vad har styrelsen för tankar kring framtiden. Vad skulle man kunna
tänka sig att utveckla. Nedan finns ett axplock. Styrelsen är också
angelägen om att byborna ska inkomma med förslag och engagera
sig.
•
•
•
•
•
•
•
•

Skateboard bana
Film och spelkvällar för barn
Öppna upp ett vandrings- och cykelstråk från Toftaholm till
Örtofta ”bakom” Sockerbruket.
Multicortbana
Boulebana
Tipsrundor med pris på olika vandringsled i byarna
Gemensam bykompost
Se över och snygga till Sockerbruksvägen

Kävlingeå stigen:

Leader har godkänt projektet, nästa steg är att Jordbruksverket ska
gå igenom det och förhoppningsvis godkänna det. Om
Jordbruksverket godkänner projektet är allt klart kring finansiering
och projektet kan då inledas.

Invigning:

Hinderbanan kommer att vara klar för invigning den 29 oktober.
Däremot är det lite mer arbete kvar för att färdigställa järnvägsbron
som förbinder Örtofta med Väggarp. Ida tar kontakt med
kommunen för att höra hur mycket som kommer att vara
färdigställt till den 29 oktober.
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Info till kommunens hemsida:

Therese skickar ut dokumentet till övriga i styrelsen för läsning och
godkännande. Det ska sedan skickas till kommunens informatör.

Eslövs teaterförening:

Allt går enligt planerna. Affischer är på gång.

Möte med kommunen:

Christel, Lone och Annika träffade Karin och Matilda från Eslövs
kommun. De fick en visning runt i Örtofta, vi pratade visioner ang
Sockerbruksvägen och även hur våra tankar går kring framarbetning
av Kävlingeå stigen. Om Jordbruksverket bifaller ansökan kommer
Karin att vara engagerad i projektet.

Julmarknad:

Allt går enligt planerna. Tills idag har 30 utställare anmält sig. Alla i
bygden som är intresserade av att hjälpa till är välkomna. Dessa ska
höra av sig till Roger eller Anna-Karin.

Byalagsrådet:

Byalagsrådet hålls i Harlösa den 10/10, Görel är ordförande vid
mötet. Örtoftabygden har ordförandeskapet i två år innan nästa by
tar vid.

Årsmöte 2018:

Söndag den 11 februari. Diskussion kring aktivitet i samband med
mötet. Vi funderar och tar upp det vid nästa möte.

Ekonomi:

Byalaget öppnar ett Swishkonto för att underlätta vid in- och
utbetalningar.

Övrigt:

En sökning av stipendier och fonder har blivit gjord på Stipendier.se.
Resultatet ligger nu i dropboxen.
En förfrågan om att driva ärende ang skolskjuts till Lunds kommun
har inkommit via Facebook. Eftersom detta bara berör enstaka i
bygden och för att det är fast reglerat i kommunerna vilka lagar och
regler som gäller ang skolskjuts så kommer inte byalaget att driva
denna fråga.

Nästa möte:

Den 25/10 kl 19.00 i Folkets hus.

Mötet avslutas:

Ordförande avslutade mötet.

Sida 2 av 3

Styrelsemöte Örtoftabygdens byalag
Protokoll 2017-09-27

Vid protokollet

..................................................................
Lone Mathiasson (sekr)

Justeras

Justeras

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

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

Roger Jönsson (kassör)

Anna-Karin Rhodin
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