
Protokoll: Möte mellan Eslövs Byalagsråd och Eslövs Kommun 

Plats: Eslövs Stadshus 

Tidpunkt: 2017-03-15, kl 18:00 

Närvarande: Se bifogad närvarolista 

Dagordning: Översiktsplanen 

 Fiber 

 Eslövs kommuns hemsida 

 Trafiksäkerhet 

 Byarådets övriga punkter (listan som Byalagsrådet tillsänt kommunen innan mötet) 

1. Översiktsplanen, Karolina Nilsson 

Karolina Nilsson redogjorde för arbetet med översiktsplanen. Samrådstiden pågår till den 31 

mars, och det finns fortfarande möjlighet att komma in med synpunkter och förslag.  

Frågor ställdes om ev planer för ridstigar. Under den här punkten kom också en längre 

diskussion om bostadsbyggandet i byarna och om EBOs ägardirektiv. Översiktsplanen skall ses 

som en viljeinriktning som inte är juridiskt bindande, men den pekar ut ytor för EBO och privata 

aktörer. Översiktsplanen kan också vara ett bra redskap för kommunen i diskussionen med 

Skånetrafiken om framtida kollektivtrafik.  

2. Fiber, Eva-Lena Nilsson 

Eva-Lena Nilsson redogjorde för fiberutbyggnaden i kommunen. Fokus ligger på att nå ut med 

fiber på de ”vita fläckarna” på kartan. Tätorterna är klara eller pågående, och en stor del av 

landsbygden har blivit klar den senaste tiden. I samarbetsavtalet med Telia står att en 

kartläggning skall göras av landsbygden, och erbjudande  har nyligen gått ut till alla.  

3. Eslövs kommuns hemsida, Henrik Jensen Pässler 

Henrik berättade om arbetet med kommunens hemsida som byggs om från grunden 2017 för att 

anppassas till modern teknik och krav på tillgänglighet. Han frågade också efter byalagsrådets 

tankar kring presentation av byarna. Presentation av byarna bör ske på ett likvärdigt sätt. Kan vi 

få tydliga riktlinjer på hur informationen skall struktureras så skriver vi ihop info om våra 

respektive byar. Henrik skickar ut instruktioner.  

4. Trafiksäkerhet. 

Ingen tjänsteman kunde närvara på mötet, men skriftligt svar på byalagsrådets frågor har 

inkommit och bifogas separat. Här fördes också en diskussion om hur kommunen skulle kunna 

hjälpa byarna i kontakten med Trafikverket. Eva Hallberg: kommunen kan informera om när det 

är dags att ha möte med Trafikverket, så att vi har möjlighet att skicka med frågor som vi har 

svårt att nå fram med. 

5. Byalagsrådets övriga frågor – Felanmälan / Trygghetsvandringar / Rapport från byarna 

Mötestiden räckte inte till för att diskutera dessa frågor, men skriftliga svar från tjänstemän har 

inkommit angående svarstider på felanmälningar samt uppföljning av trygghetsvandringar.  

Nästa möte: 2017-11-15 kl 18i Stadshuset 

Nästa möte i Eslövs Byalagsråd: 2017-02-14 i Löberöd 

Vid tangenterna: Rasmus Gustafsson, Marieholm 

Ordförande: S-E Johansson, Östra Strö 



Närvarolista, Möte mellan Eslövs Byalagsråd och Eslövs Kommun den 15 mars 2017 

Ann-Charlotte Thysell  Hurva Byaförening 

Ann-Charlotte Persson  Löberöds Hembygdsförening 

Charlotte Reinholdz-Nilsson  Löberöds Hembygdsförening 

Mats Clementz  Harlösa byalag 

Caj Lindblom   Harlösa byalag 

Torsten Werner  Billinge byalag 

Ulf Frisell   Stehags intresseförening 

Sven-Erik Johansson  Östra Stö byalag 

Ida Elisabet Hall  Örtoftabygdens byalag 

Görel Ingner   Örtoftabygdens byalag 

Rasmus Gustafsson  Marieholms byaförening 

Sven Månsson   Marieholms byaförening 

Eva-Lena Nilsson  Eslövs kommun 

Karolina Nilsson  Eslövs kommun 

Eva Hallberg   Eslövs kommun 

Johan Andersson  Eslövs kommun 

Henrik Wöhlecke  Eslövs kommun 

 

 


