
Styrelsemöte  Örtofta  byalag  131117        
Närvarande:  Annika  Nilsson(ordf),  Görel  Ingner,  Lars  Dreja,  Roger  Jönsson  (kassör),  Tommy  Lilja,  
Lone  Mathiasson  (sekr),  Anna-‐Karin  Rhodin    
Var:  Centralgatan  5,  Örtofta  
När:  Kl  15.30  

  

Ordförande  öppnade  mötet  och  hälsade  alla  välkomna.  

  

Föregående  protokoll   Föregående  protokoll  gicks  igenom.  Eslövs  kommun  har  inte  kunnat  ge  
besked  om  det  finns  bidrag  att  få  för  föreningar.  Annika  fortsätter  att  trycka  
på.  

Dagordnng   Dagordningen  fastställdes.  

Örtofta  folkets  hus   Kommundirektören  har  svarat  på  det  brev  som  skickades  till  kommunen.  
Hon  tycker  att  frågan  inte  behöver  tas  upp  mer  eftersom  en  
överenskommelse  blev  gjord  mellan  kommunen  och  Örtoftas  
fotbollsförening.  Annika  och  Carl  Andersen  har  tillsammans  skrivit  ett  nytt  
brev  till  kommunen  för  att  styrka  att  även  Byalaget  är  intresserade  ärendet.  
Huset  ska  kunna  användas  till  en  rad  olika  aktiviteter  och  att  det  därför  är  
av  vikt  att  det  blir  en  hållbar  lösning.  
  
Brevet  till  värmekraftverket  har  visats  för  koncernchefen  men  ännu  inget  
svar.    
  
Ännu  inget  svar  har  från  sockerbruket.  Görel  undrar  över  kontaktperson.  
Lone  frågar  sin  man,  Jörgen,  om  kontaktperson  och  återkommer  till  Görel.  

Kävlingeå  projektet   Lone  och  Christel  Andersen  har  varit  på  ännu  ett  möte  ang  Kävlinge  ån.  
Denna  gång  var  kommunekolog  Anna-‐Carin  Linusson  med  på  mötet  och  vi  
pratade  om  vilka  regler  som  finns  för  att  kunna  göra  förändringar  längs  ån.  
Hon  var  osäker  på  om  det  finns  strandskydd  längs  ån  och  lovade  att  
återkomma  om  det.  Om  strandskydd  finns  kan  man  söka  om  dispans  hos  
Anna-‐Carin.  Dock  får  inga  förändringar  göras  utan  att  Kommunen  
godkänner  detta.  Därför  bestämdes  att  en  vandring  ska  göras  med  Anna-‐
Carin  Linusson  och  Matilda  Svensson  där  svar  på  strandskydd  och  vad  som  
får  göras  förväntas.  Lone  kommer  att  delta  på  denna  vandring,  Christel  
Andersen  och  Susanne  Kindeberg  är  inbjudna.  
  
Vi  tog  också  upp  frågan  kring  bad  i  Kävlingeån.  Badplatser  får  inte  märkas  ut  
och  det  får  inte  inbjuda  till  bad.  Det  är  dock  inga  problem  att  upprätta  en  
brygga,  bara  det  finns  tillstånd.  

     



Byavandring   Byavandringen  skjuts  upp  pga  den  vandring  som  behöver  göras  vid  
Kävlingeån.  Matilda  ser  helst  att  endast  4-‐5  personer  deltar  på  en  

-‐
delta  och  lämna  sin  åsikter  till  representanterna  som  sedan  deltar  på  
byavandringen  med  Matilda.  Styrelsemedlemmar  går  på  byavandring  
tillsammans  med  Matilda.  Åsikter  som  behöver  komma  fram  inför  
vandringen  kan  även  läggas  upp  i  gruppen  på  Facebook.  Annika  
återkommer  med  tid  och  plats  när  hon  har  varit  i  kontakt  Matilda.  

Byalagsrådet   Alla  byalag  i  Eslövs  kommun  träffas  två  gånger  per  år.  Anders  Borgqvist  är  
ordförande.  Nästa  möte  för  byalagsrådet  är  den  26  februari  2014  i  Löberöd.  
På  detta  möte  förbereds  en  lista  och  frågor  till  Kommunen.  Dessa  tas  sedan  
upp  på  ett  med  Eslövs  kommunledning  den  27  mars  2014.  Vår  viktigaste  
punkt  är  Folkets  hus.  Två  representanter  från  varje  byalag,  Anna-‐Karin  och  
Annika  deltar.  

Webbsidan   Susanne  Kindeberg  jobbar  med  webbsidan  och  alla  i  styrelsen  har  sett  ett  
utkast  av  den  och  tycker  det  ser  mycket  bra  ut.  Susanne  behöver  både  input  
och  feedback  för  att  sidan  ska  kunna  växa  med  ett  bra  material.  Susanne  
har  påpekat  att  det  kan  behövas  en  backup  för  att  hjälpa  till  med  
uppdatering  och  uppladdning  av  information.  Lone  går  in  som  backup.    
  
Styrelsens  kontaktuppgifter  uppdateras  och  förmedlas  sedan  till  Susanne  
att  lägga  ut  dem  på  webbsidan.  Även  texter  om  de  tre  byarna  håller  på  att  
skapas,  dessa  förmedlas  också  till  Susanne  när  de  är  klara.  Susanne  lägger  
upp  information  om  de  arbetsgrupper  som  finns  idag,  Kävlingeå-‐gruppen,  
byavandrings-‐gruppen  och  folkets  hus-‐gruppen.  
  
Webbsidan  är  lagd  på  webbhotellet  One.com  och  Annika  har  förbetalt  
avgiften  för  hotellet  och  domänen.  Denna  avgift  tar  hon  sedan  ur  kassan  för  
medlemsavgifter.  Det  går  bra  att  mejla  information  som  ska  ut  på  
webbsidan  först  och  främst  till  Susanne.  Om  hon  har  förhinder  går  Lone  in  
som  backup.  

Julmarknaden   Det  behövs  2-‐3  person  på  fredagen  att  hjälpa  till  med  att  ställa  iordning  och  
på  söndagen  för  att  hjälpa  till  med  städning.  Alla  som  är  intresserade  är  
välkomna  att  anmäla  sitt  intresse  via  Facebook-‐gruppen.  
  
Beslut  tages  att  byalaget  ska  representeras  vid  julmarknaden.  Styrelsen  

-‐Karin  ordnar  visitkort  och  Lone  
ordnar  dator  med  Internetuppkoppling.  Styrelsen  träffas  för  ett  kort  möte  
strax  innan  julmarknaden  för  att  sammanställa  ett  arbetsschema  m.m.  
  
Om  scoutkåren  inte  vill  fortsätta  med  julmarknad  nästa  år  räknar  byalaget  

  den.  Diskussion  om  ny  plats  för  marknaden,  Anna-‐Karin  
undersöker  detta.  

Skånskan   Anna-‐Karin  och  Annika  var  med  i  en  artikel  om  Örtofta  byalag  i  Skånskan  
och  var  i  helhet  nöjd  med  artikeln.  Dock  något  vass  rubrik.  

     



  

Årsmöte   Anna-‐Karin  hör  med  Peter  Melinder  om  det  är  möjligt  att  hålla  
årsmötet  i  någon  av  hans  lokaler.  Mötet  planeras  till  den  2  februari  
klockan  15.30.  Valberedning  och  revisor  måste  tillsättas.  En  

  

Nästa  styrelsemöte   Nästa  styrelsemöte  blir  den  8  december  klockan  10.00  hos  Tommy  på  
Väggarpsvägen  28.  

  

  

  

  

Vid  protokollet   Justeras  

  

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

Lone  Mathiasson      Tommy  Lilja  


