Årsberättelse 2017 gällande Örtoftabygdens Byalag
Årsberättelsen beskriver Byalagets arbete under 2017
•

Styrelsemöten: Styrelsen har haft 7 styrelsemöten under 2017. Däremellan har styrelsen haft
kontakt via mail, sms och telefon. Olika arbetsgrupperna har utöver styrelsemötena haft
separata möten kring pågående projekt. Vid årsmötet 2016 korades även årets Bybor. En
hederstitel för några personer i bygden vars engagemang har varit extra stort och resulterat
positivt för bygden.

•

Medel från stiftelse: Byalaget har ansökt om och beviljats 20.000 kr för inköp till olika
aktiviteter, dessa kommer att vara tillgängliga i Folkets Hus.

•

Teater: Byalaget anordnade under 2017 tillsammans med Eslövs teaterförening två teater
föreställningar. En vuxenföreställning den 20 oktober, Tre systrar och för barnen
trolleriföreställningen Smile den 26 november.

•

Enkät: Via facebook gick det ut en enkät där de boende i bygden kunde föra fram feedback
till Byalagets styrelse. 13 svar inkom. Många boende vill ha mer aktiviteter men det fanns
inte så mycket intresse kring att själv vara delaktig och arrangera. Några få kan tänka sig att
medverka i kulturella arrangemang och barnidrott. Det framkommer att de flesta vill att
byalaget ska fortsätta med det vi gör och slutföra våra projekt.

•

Dialog med Sockebruket: Fortsatt dialog under året om trafiksäkerheten, som kan bli bättre.
Byalaget har även fört fram önskemål om att öppna upp ett vandrings- och cykelstråk från
Toftaholm till Örtofta ”bakom” Sockerbruket. Dels för att knyta samman Toftaholm med den
planerade stigen i Örtofta men också för att på ett säkrare sätt kunna ta sig mellan byarna.

•

Kommunens hemsida: Byalaget har tagit fram ny text och nya bilder till Eslövs
kommuns hemsida kring Örtoftabygden.
http://www.eslov.se/kommunpolitik/orter/ortofta.8200.html

•

Stationsområdet: Fortsatt dialog med Eslövs kommun kring Stationsområdet i Örtofta.
Byalaget har vid återkommande tillfällen fört en dialog och fört fram önskemål kring flera
utvecklingsområden. Kommunen har meddelat att Stationsområdet ligger i ett projekt med
start 2019. Dialogen fortsätter under 2018.

•

Folkets Hus: Byalaget och ÖiS ( Örtofta idrotts Sällskap ) har skrivit ett nyttjandeavtal som ger
Örtoftabygdens byalag fritt nyttjande av Folkets Hus. Byalaget fortsätter vara aktiva i Folkets
Hus genom en arbetsgrupp som håller i uthyrningen, vi informerar olika aktörer om
möjligheten att anordna aktiviteter i huset etc.

•

Kävlingeåprojektet: Projektet fortskrider och har nu fått godkänt ansökan av LEADER och
Eslövs kommun för projektet, ca 1,5 miljoner kronor för att färdigställa stigen. Det saknas
godkännande från Jordbruksverket för att projektet ska beviljas pengarna, besked väntas i
början av 2018. Byalagets arbetsgrupp har under året fortsatt att träffat olika tjänstemän
från kommunen och projektledare för Leader. En förstudie av området och hur
promenadstigen ska anläggas, sträckningen och material finns att se på Byalagets hemsida.

•

Utegym/hinderbana: Finns nu på plats i Örtofta. Byalaget ansökte och beviljades medel från
bankstiftelser för att anlägga en hinderbana i Örtofta. Eslövs kommun har bekostat och
ansvarat för anläggningen och belysning. Fortsatt dialog med kommunen om att förbättra
området runt utegymmet, väldigt blött. Samt kring att förbättra lekplatsen. Kommunen har
utlovat åtgärder under våren 2018. Officiell invigning våren 2018.

•

Hjärtstartare och Rädda byn: Byalaget ansökte 2016 om medel för inköp av en hjärtstartare
till byn. Den har placerats centralt i Örtofta under våren 2017, i Folkets Hus
Räddningstjänsten har utbildat i Första hjälpen och HLR.

•

Julmarknad: Byalaget håller sedan några år tillbaka i bygdens Julmarknad, så även 2017.
Julmarknaden var välbesökt av både utställare, bybor och andra intresserade. Julmarknaden
är nu en återkommande och uppskattad tradition i bygden.

•

Hemsida: Byalagets hemsida fortsätter att vara aktuell och innehållsrik. På byalagets hemsida
informerar dels styrelsen om sitt arbete kontinuerligt, men man hittar även annat av intresse
för bygden där. tex. länkar till andra hemsidor och artiklar som berättar om bygden. Alla är
välkomna att maila information som kan publiceras. Byalaget har även en gemensamma
Facebook grupp, Trillingbyarna, som används flitigt av boenden i bygden.

•

Vårfintdag: Vi har under våren 2017 anordnat byastädning, Vårfintdag, med gott resultat.
Många säckar blev det! Det bjöds på korv, kaffe och kaka av Byalaget. 2018 blir Vårfintdagen
den 29 april. I dialog och samverkan med kommunen så tillhandahåller Eslövs kommun
skräpplockare, säckar och hämtar soporna.

•

Skötsel av grönområden och andra områden: Dialog med kommunen och uppföljning av vår
Trygghetsvandring sker kontinuerligt och så även under 2017. Byalaget har träffat
tjänstemän vid kommunen för uppföljningsmöten och har regelbundet mailkontakt och
telefonkontakt för uppföljning. Syftet med tät kontakt är att vi i samverkan med kommunen
ska kunna få svar, tidsplaner och även åtgärder gällande vår närmiljö, grönområden,
lekplatser, järnväg, vägar, cykelvägar etc. Alla boenden i bygden ska också via ideellt arbete
kunna förbättra vår närmiljö. En del konkreta resultat av detta arbete är förbättrad städning
av stationsområdet, förbättrad städning av områden med dumpat skräp, förbättrad klippning
längs med Kävlingeån som tillgängliggörs för promenader.

•

Byalagsrådet: Byalaget är med i Byalagsrådet, en förening för samtliga Byalag i Eslövs
kommun. Örtofta är ordförande för Byalagsrådet under 2017 och 2018. Byalagsrådet
sammanträder en gång per termin då man diskuterar gemensamma frågor och kommer
överens om vilka frågor man gemensamt vill ta upp med kommunen. Byalagsrådet träffar
kommunledningen och inbjudna tjänstemän, beroende på vilka frågor Byalagsrådet väljer att
ta upp, även detta möte är en gång per termin.

•

Nätverk och positiv bild av bygden: Byalaget arbetar aktivt för att skapa ett nätverk som kan
gynna bygden och samverkanspartners. Olika möten, mailkontakt och telefonsamtal med
kommunens tjänstemän, företag, industrier, markägare etc. har skapat bra kontaktnät för
vidare samarbete. Press informeras vid positiva händelser i bygden vilket har resulterat i
några tidningsartiklar.

För mer information kring samtliga ovanstående punkter och mycket mer så se vår hemsida:
www.ortoftabygden.se
Ordförande och styrelsen tackar alla som under året har engagerat sig i olika frågor och
arbetsgrupper. Ett fantastiskt arbete med ideella krafter! Ordförande och styrelse ser positivt på det
kommande årets arbete!

/ Styrelsen i Örtoftabygdens byalag

