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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Anna-Karin Rhodin, Görel Ingner, Ida Hall och Roger Jönsson 

(kassör) 

Icke närvarande: Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), 

Plats och tid: Hos Görel I, Toftaholm, kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av Justeringsmän:  Då Lone, sekr, är frånvarande utses Annika N till både ordf och sekr för 

dagens styrelsemöte. Roger och Anna-Karin väljs till justeringsmän 

Projekt Kulturskolan:  Kulturskolan i Eslöv har beviljats medel för att göra målning i 

järnvägstunneln i Örtofta. Gabriella Tingshammar, boende i Örtofta och 

Verksamhetschef för Kulturskolan, är huvudansvarig för projektet. Se 

föregående protokoll. 

 

Kulturskolan tillsammans med Byalaget kommer att anordna en workshop, 

där alla intresserade bjuds in. Alla är välkomna med idéer för vad målningen 

ska innehålla. Denna kommer att bli den 2/6 – 2016 i Folkets Hus. Inbjudan 

kommer att läggas på hemsidan, Facebook och sättas upp på byarnas 

anslagstavlor.  

 

I första veckan i augusti kommer konstnären, tillsammans med ungdomar 

från Kulturskolan, att genomföra verket och måla tunneln.  

Folkets hus:  Fiber, inkoppling. IT-utrustning- Christel/ÖiS ansöker om bidrag från bl.a. 

Kraftringen.  

 

Möbler och övrig inredning – besked väntas nu i maj från ansökan gjord av 

Ida till Boverket. Ansökan är gjord av ÖiS till Sparbanken vi inväntar besked 

även från dem. Men ev. ska de skänka 80 fina stolar, som vi kan ha 

inomhus. 
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Bokning av lokalen, inkl bord och stolar – Roger har lagt upp gemensam 

kalender för detta. Byalaget och ÖiS äger idag gemensamt 40 bord och 80 

stolar. Uthyres till medlemmar i Byalaget eller ÖiS. 40 kr per bord och 10 kr 

per stol och dygn.  

 

Roger tar fram kontrakt för uthyrningen där det framgår hämtnings tid och 

lämnings tid, ersättning om något går sönder. Roger beställer även etiketter 

som vi sätter på borden och stolarna. Hur och när ska vi försöka få igång att 

lokalen ska användas till olika projekt? inkl Eslövs kommuns arrangemang? 

– Eslövs kommun, ansvarig för bokningar av kommun aktiviteter är 

informerad.  

 

Annika formulerar text till hemsidan och Facebook, när vi vet att tidsplanen 

håller. Invigningen- hur och när vill vi ha denna? Lone, Anna-Karin från 

byalaget och Christel från ÖiS, har anmält intresse för att vara med i 

festkommittén. Troligen blir det invigning i mitten eller slutet av augusti. Vi 

planerar att ha invigning av Folkets Hus och målning i järnvägstunneln på 

samma dag. 

Kävlinge å:  Kävlingeå stigen – avstämning. Möte med kommunen har varit, kommunen 

är fortsatt mycket positiva till projektet. Leader möte var den 26/4, Annika 

och Christel var där. Intresseanmälan till Leader formuleras nu av Christel, 

Annika och Lone. Skickas in i slutet av maj. Formell ansökan skickas in under 

sommaren. Dialog pågår med kommunen kring vem som ska göra vad, 

finansieringsmodell etc. Leaderansökan väntas besked i början av 2017 om 

medel beviljas. Totalt ansöker vi om ca 1,8 miljoner. Annika har skickat in 

ansökan om delfinansiering till Kraftringen och till Sockerbruket. Kraftringen 

väntas lämna besked underhösten, Sockerbruket svarat att det inte är 

aktuellt i dagsläget. Dialog kommer att fortsätta. Kan vi tillfråga mindre 

företag, privat personer? Dialog under vårt styrelsemöte kring hur, vem gör 

det? Vi fortsätter denna dialog vid nästa styrelsemöte. 

Vårfintdagen:  Ordförande tackar styrelsen och boenden i bygden för en trevlig dag med 

gott resultat. Vi konstaterar att bygden under de senaste åren blivit renare 

och att grönytor etc sköts bättre.  
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Utegym: Projektledare Ida Hall och Annika N informerar om aktuell status på 

projektet. Allt är klart med vilka hinder vi ska ha, information skyltar och 

storleken på området. Rantzow kommer att leverera hinderna, göra ritning 

av området och vara behjälpliga med vilket underlag det ska vara samt med 

slutbesiktning. Finansieringen för detta är klart. Kommunen kommer att stå 

för marken, markarbetet och monteringen. Vi har två alternativa platser 

som vi för en dialog med kommunen kring. Det gäller placering på 

kullen/vallen bredvid lekplatsen i Örtofta alternativt på en del av 

träningsplanen vid Folkets Hus. Byalaget och ÖiS förordar vid Folkets Hus. Vi 

inväntar kommunens beslut. Enligt kommunen kan hinderbanan vara klar 

hösten 2016.  

Bredband/Fiber: Inbjudan till nytt Fibermöte kommer att annonseras på hemsidan, Facebook 

och läggas i allas brevlådor. För kontinuerlig uppdatering se hemsidan. 

Julmarknad: Julmarknaden kommer att bli lördagen den 10 december mellan klockan 

10.00–16.00. Arbetet med denna fortsätter vi efter sommaren. 

Cykelväg Håstad-Lund: Glädjande nyheter att kommunstyrelsen i Lunds kommun har beviljat detta 

projekt. Cykelväg mellan Håstad och Lund beräknas vara klar 2017 – 2018. 

Det innebär cykelväg hela sträckan Lund – Eslöv, med Örtofta centralt 

palcerad i mitten.  

Cykelväg Lilla Harrie:  Kommunen har meddelat att upprustning av cykelvägen mellan Örtofta och 

Lilla Harrie ska påbörjas hösten 2016. Där ska också ingå en helrenovering 

av den gamla järnvägsbron över Bråån. Annika har informerat ansvariga 

inom gatukontoret om att bron just nu är i mycket dåligt skick och att 

människor riskerar att skadas. 

Farlig korsning:  Görel har varit i kontakt med Sockerbruket kring den farliga gång- och 

cykelövergången vid Toftaholm, infarten för lastbilar till Sockerbruket. 

Sockerbruket är positivt till att bekosta ett system som varnar förare då 

gående och/eller cyklister närmar sig övergången. Görel håller kontakten 

med Sockerbruket samt entreprenör.  

Byalagsrådet:  Kommuns hemsida, hur göra Bygden mer positivt marknadsförd? Annika N 

har fått besked från kommunens informatörer att de inte har möjlighet att 

jobba med denna fråga just nu, de återkommer. 
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Översiktsplanen + uppföljning av övriga synpunkter och önskemål. Väntas 

komma på remiss under sommaren. 

 

Vi är värdar till nästa möte med Byalagsrådet. Möte med kommunen 9/11, 

månad innan. Möte i Örtofta 11 oktober. På vårt nästa styrelsemöte 

bestämmer vi som ansvarar för inbjudan, dagordning, lokal och fika. 

Ekonomi:  Roger informerar om de genomförda inköpen av stolar, till uthyrning. 

Övriga Frågor:  Frågor som vi fortsätter att diskutera nästa termin: Hur kan vi engagera fler 

i bygden? Vill någon kolla vad som kan finnas i form av fonder att ansöka 

om, t.ex. allmänna arvsfonden? Sociala aktiviteter?  

Styrelsemöten:  Vi bokar mötestider för höstens styrelsemöten. 11 sept, 16 okt, 13 nov och 

4 samtliga möten kommer att äga rum i nya Folkets Hus och var kl. 16 – 18. 

Mötets avslut: Ordförande avslutade mötet. Ordförande tackar för mötet och för 

styrelsens fina arbete under terminen. Alla önskas en skön sommar  

 

 

 

Vid protokollet 

 

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

Annika Nilsson, sekreterare/ordförande 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Roger Jönsson, kassör  Anna-Karin Rhodin, styrelseledamot 

 


