
Protokoll	  från	  mötet	  för	  att	  bilda	  byalag	  i	  Örtofta,	  Väggarp	  
och	  Toftaholm	  2013-10-06	  

	  

Till	  mötets	  ordförande	  väljs	  Annika	  Nilsson	  

Till	  mötets	  sekreterare	  väljs	  Anna-‐Karin	  Rhodin	  
Till	  justerare	  väljs	  Lone	  Mathiasson	  och	  Tommy	  Lilja	  

Inbjudna	  till	  mötet	  är	  alla	  boende	  och	  verkande	  i	  Örtofta,	  Väggarp	  och	  Toftaholm.	  Inbjudan	  har	  skett	  

genom	  utskick	  i	  brevlådor,	  anslag	  på	  facebook	  samt	  på	  byarnas	  anslagstavlor.	  

Annika	  Nilsson	  och	  Anna-‐Karin	  Rhodin	  hälsar	  välkomna	  och	  berättar	  om	  planerna	  på	  att	  starta	  ett	  
byalag	  för	  byarna	  Örtofta,	  Väggarp	  och	  Toftaholm.	  Syftet	  med	  byalaget	  är	  att	  verka	  för	  utveckling	  och	  
förbättringar.	  Samt	  att	  ge	  en	  tydlig	  part	  för	  olika	  samverkanspartners	  att	  kommunicera	  med	  oss	  

boende	  i	  Örtofta	  bygden.	  
Mötet	  beslutar	  att	  starta	  ett	  byalag	  som	  en	  ideell	  förening	  och	  att	  namnförslaget	  är	  Örtoftabygdens	  
byalag.	  Det	  är	  för	  att	  ge	  en	  geografisk	  placering	  i	  namnet	  utan	  att	  dra	  någon	  yttre	  gräns.	  Mötet	  

beslutar	  att	  välja	  en	  interimstyrelse	  fram	  till	  årsmötet	  bestående	  av	  två	  representanter	  från	  varje	  by	  
plus	  en	  ordförande,	  totalt	  sju	  personer.	  
Mötet	  väljer:	  

Ordförande:	  Annika	  Nilsson	  

Toftaholm:	  Görel	  Ingner	  
Toftaholm:	  Lars	  Dreja	  
Väggarp:	  Roger	  Jönsson	  

Väggarp:	  Tommy	  Lilja	  
Örtofta:	  Lone	  Mathiasson	  
Örtofta:	  Anna-‐Karin	  Rhodin	  

	  

Mötet	  fastslår	  stadgar	  för	  byalaget,	  se	  bilaga.	  

Information	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång	  just	  nu	  i	  byarna.	  

Annika	  och	  Anna-‐Karin	  berättar	  om	  den	  byavandring	  som	  genomfördes	  tillsammans	  med	  Matilda	  
Svennson	  från	  Eslövs	  kommun.	  Hon	  visade	  på	  kommunens	  behov	  av	  en	  samtalspart	  i	  form	  av	  ett	  
byalag	  och	  berättade	  om	  hur	  andra	  byar	  fått	  hjälp	  och	  stöd.	  Efter	  byavandringen	  har	  det	  åtgärdats	  
många	  punkter	  som	  vi	  lyfte,	  främst	  i	  form	  av	  städning,	  bortforsling	  av	  bildäck	  och	  skrot	  men	  även	  
klippning	  av	  grönytor.	  

Anna-‐Karin	  berättar	  om	  facebookgruppen	  ”Trillingbyarna	  –	  Örtofta,	  Väggarp	  och	  Toftaholm”	  Det	  är	  
en	  öppen	  grupp	  för	  alla	  oss	  som	  bor	  och	  verkar	  i	  Örtoftabygden.	  

Lone	  och	  Christel	  berättar	  om	  mötet	  om	  Kävlingeån	  –	  den	  blå	  leden.	  Det	  finns	  en	  miljon	  kronor	  att	  
ansöka	  om	  till	  mindre	  projekt	  kring	  Kävlingeån.	  Motprestationen	  är	  att	  man	  ställer	  upp	  med	  ideellt	  
arbete.	  Minnesanteckningar	  från	  det	  här	  mötet	  finns	  på	  facebookgruppen.	  



Christel	  berättar	  om	  planerna	  på	  ett	  nytt	  folkets	  hus	  i	  Örtofta.	  Det	  är	  ett	  möte	  med	  Eslövs	  kommun	  
redan	  på	  tisdag	  8/10	  kl	  08:00	  där	  ordförande	  i	  ÖIS	  är	  inbjuden.	  Byalaget	  beslutar	  att	  försöka	  bjuda	  in	  
sig	  själva	  med	  en	  representant	  från	  interimstyrelsen	  för	  att	  visa	  på	  vårt	  intresse	  av	  en	  samlingslokal	  
för	  stora	  och	  små.	  

Övriga	  frågor	  som	  diskuteras	  är	  kontakter	  med	  omkringliggande	  byar	  och	  deras	  byalag.	  I	  första	  hand	  
Lilla	  Harrie	  och	  Håstad.	  Hur	  kan	  vi	  samverka	  med	  dem	  kring	  gemensamma	  intressen	  som	  t	  ex	  
gång/cykelvägar,	  fibernätverk	  och	  gemenskap	  i	  övrigt.	  De	  som	  har	  kontakter	  i	  andra	  byar	  tar	  på	  sig	  
att	  ta	  reda	  på	  hur	  de	  har	  organiserat	  sig	  och	  vilka	  frågor	  de	  arbetar	  med.	  

Byalagets	  interimstyrelse	  kommer	  inom	  kort	  att	  träffas	  för	  att	  vidare	  planering	  och	  genomförande	  av	  
byalagets	  bildning.	  Minnesanteckningar	  från	  dagens	  möte	  kommer	  att	  kommuniceras	  via	  mail	  till	  
närvarande	  och	  via	  Facebook.	  

	  


