
 

 

Årsberättelse 2018 gällande Örtoftabygdens Byalag 
Årsberättelsen beskriver Byalagets arbete under 2018 

 

 Styrelsemöten: Styrelsen har haft sex (6) styrelsemöten under 2018. Däremellan har 

styrelsen haft kontakt via mail, sms, Messenger och telefon. Olika arbetsgrupperna har 

utöver styrelsemötena haft separata möten kring pågående projekt. Vid årsmötet 2018 

korades även årets Bybo. En hederstitel för personer i bygden vars engagemang har varit 

extra stort och resulterat positivt för bygden.  

 Dialog med andra verksamheter/aktörer:  

Sockebruket: Fortsatt dialog under året om trafiksäkerheten. 

Scouterna: Vi samarbetar med scouterna när vi har evenemang som passar bådas 

verksamheter. Under 2018 deltog de vid vårt julevenemang. 

Öis: Vi samarbetar även med Öis. Precis som med scouterna så samarbetar vi där vi har 

beröringspunkter.  

 Stationsområdet: Fortsatt dialog med Eslövs kommun kring Stationsområdet i Örtofta som 

behöver rustas upp. Tidigare har kommunen meddelat att stationsområdet skulle ingå i ett 

projekt som startade 2019, detta är nu framflyttat till 2022. De har dock lovat att titta på om 

det går att handikappanpassa södra utfarten från stationsområdet.  

 Kävlingeåprojektet: Projektet fortskrider och blev godkänt av både Leader och 

Jordbruksverket under 2018. Byalagets arbetsgrupp har under året träffat olika tjänstemän 

från kommunen och projektledaren från Projektgruppen i Syd som kommer att hålla i bygget. 

Vi har ännu inte fått någon spikad tidplan men det är tänkt att projektet startar våren 2019. 

 Vårlökar: Under hösten 2018 fick vi 1000 vårlökar (Påskliljor och tulpaner) av kommunen 

som styrelsen hjälptes åt att plantera på den mark i Örtoftabygden som ägs av kommunen. 

Påskliljorna blommar nu.  

 Vårfintdag: Vi har under våren 2018 anordnat byastädning som vi kallar för Vårfintdag. Det 

bjöds på korv, kaffe och saft av Byalaget. Vi samverkar med kommunen så tillhandahåller 

skräpplockare, säckar och hämtar soporna. 2019 blir Vårfintdagen den 27 april där vi utökar 

dagen med lite fler aktiviteter i samarbete med scouterna.  



 Sommarlovsaktiviteter: Med hjälp av Eslövs kommun och Kulturskolan så kunde vi hålla två 

olika sommarlovsaktiviteter. Den ena aktiviteten var att få prova på och lära sig breakdance 

och den andra aktiviteten gick i japanskt tema med origamivikning, provning av kimono med 

porträttering m.m. De båda aktiviteterna vände sig till barn och unga.  

 Teater: Byalaget anordnade under 2018 tillsammans med Eslövs teaterförening två 

teaterföreställningar. En vuxenföreställning den 7 september, Kroppkaka och för barnen 

föreställningen Clownen och cirkusprinsessan den 25 november. 

 Föreläsning: Under hösten, den 24 november bjöds docent Anders Ödman in för att föreläsa 

om Lilla Harrie och Stora Örtofta. En populär och fullsatt föreläsning. Byalaget bjöd på fika. 

 Byalagsrådet: Byalaget har under 2018 deltagit i Byalagsrådet och träffat kommunen 

tillsammans med Eslöv kommuns andra byalag två gånger, en gång under våren och under 

hösten. Från kommunen har kommunalråd, kommundirektör och aktuella tjänstemän 

deltagit. Vi har 2019 beslutat att gå ur byalagsrådet på grund av ineffektiva och inte så 

konstruktiva möten. Vi har istället dialog direkt med kommunen och kan när behov finns 

bjuda in kommunalrådet till våra styrelsemöten för dialog. 

 Julkul: Den 3 december anordnade vi julaktivitet tillsammans med Kulturskolan, 

Studiefrämjandet och scouterna. Det bjöds på musikuppträde, cirkusuppvisning, 

scoutaktiviteter, glögg, korvgrillning och en massa olika fika som deltagarna på språkcafét 

hade bakat.  

 Hemsida: På byalagets hemsida informerar dels styrelsen om sitt arbete. Vi lägger ut 

information som dels kommer från vår egen verksamhet men även sådant som kommer från 

andra verksamheter som kan vara av intresse för bygden. 

 Facebook: Byalaget har en egen Facebook sida som heter Örtoftabygdens byalag. där lägger 

vi ut information som rör bygden och vi använder även sidan för att kalla till möten och 

evenemang. 

 Nätverk och positiv bild av bygden: Byalaget fortsätter att arbeta aktivt för att ha ett bra och 

positivt kontaktnät med olika intressenter så som kommunens tjänstemän, företag, 

industrier och markägare. 

 

För mer information se vår hemsida: www.ortoftabygden.se 

Ordförande och styrelsen tackar alla som under året har engagerat sig i olika frågor och 

arbetsgrupper och vi ser positivt på det kommande året. 

 

/Styrelsen Örtoftabygdens byalag 

http://www.ortoftabygden.se/

