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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), Anna-Karin Rhodin, Roger 
Jönsson (kassör), Görel Ingner. 

Plats och tid: Banvallsvägen, Toftaholm, kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Årsmöte: Örtoftabygdens årsmöte 2015 hålls den 12 apil kl 16.00 i matsalen på 

Nordic Sugar. Inbjudan till årsmöte anslås på facebook, i de boendes 

brevlådor, på anslagstavlorna och på hemsidan. Inbetalningskort bifogas till 

de inbjudningar som läggs ut i brevlådorna. Ny styrelsemedlem från 

Väggarp ska väljas för ett år som ersättare för Tommy eftersom han har 

flyttat. Genomgång av årsmötets dagordning. Medlemsavgift ska beslutas 
för år 2016. 

Vårfintdag: Veckan efter årsmötet, 19 april, är det dags för vårstädning av byarna. 

Plockare och säckar kan hämtas vid folkets hus, här lämnas även skräpet. 

Kommunen hämtar sedan allt plockat skräp. Korvgrillning vid folkets hus 
mellan klockan 12.00 – 14.00  

Postadress: Det har inkommit till styrelsen att det finns intresse att ansöka om 

förändrad postadress till Örtofta istället för Eslöv. Frågan tas upp på 

årsmötet. 

Kommunärenden: Fler papperskorgar och hundlatriner är uppsatta i Örtofta. Belysningen är 

utbytt i byarna och nya lamparmaturer är uppsatta i järnvägstunneln. 

 

Den nya lekplatsen i Väggarp är försenad. Kommunen räknar med att den 

ska byggas klart under året. 

 

Kävlingeå projektgruppen har träffat representanter från kommunen vid 

flera tillfällen ang att tillgängliggöra ån. Planen är att anlägga en gångstig 

längs med Kävlingeån i Örtofta, liknande den längs Bråån mellan Örtofta 

och Väggarp. Vi vill bland annat även bygga en brygga, sätta upp sittbänkar 

och kanotställ. Kommunen är positivt inställda till vårt projekt och vi har 

blivit beviljade medel från Leader att anlita en konsultfirma att göra en 

förstudie som ska ligga till grund för anläggandet.  
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Projektgruppen, Lone och Christel, har tillsammans med Annika träffat 

representanter från Eslövs kommun på plats ute i Örtofta för att gå igenom 

förslaget om var gångstig och brygga ska ligga.  

 

Kommunen har och är tydlig med att kompostering av trädgårdsavfall på 

kommunens mark är olaglig och måste upphöra. De kommer att skicka ut 

information till de boende kring detta. 

 

Byalaget önskar dialog kring buller i Örtofta på grund av järnvägen. 

Anna-Karin Rhodin ansvarar för att möte bokas med ansvarig vid 

kommunen som tagit emot Trafikverkets senaste utredning kring detta. 

Kommunen kommer att föra en dialog med Trafikverket kring skötsel av 

Trafikverkets områden som är nedskräpade. De tar också upp önskemålet 

att sätta upp staket mellan servicevägen och järnvägen.  

 

Byalaget fortsätter att följa upp cykelvägen som ska rustas upp mellan 

Örtofta och Lilla Harrie samt gamla järnvägsbron. Enligt gatuchefen är detta 

projekterat i 2015 års budget 

Byalagsrådet: På senaste mötet samtalades det om att det är viktigt att försöka få 

kommunen att se att deras landsbygd är en av deras starkare sidor. Att 
profilera naturvärdet.  

Bennet: Lars har fått kontakt med Jacob Bennet.  Han är intresserad av samarbete 

med byalaget och är öppen för diskussion om man bäst får bort lokorna på 
området. Lars och Annika fortsätter samtalet med Jacob.  

Midsommar Inget gemensamt midsommarfirande 2015. Vi ser istället fram emot det till 
år 2016 istället. 

Folkets hus: Öis väntar på besked ang sökta pengar från Idrottslyftet. Ansökan till 

Boverket är också gjord, räknar med beslut tages i maj. 

Fiber: Förseningar med fiber i Lilla Harrie och Väggarp. De räknar med att vara 
klara i maj i Lilla Harrie.  

 Lone har varit i kontakt med kommunens e-strateg och hon vill gärna 

komma och informera styrelsen kring fiber. Lone tar kontakt igen och 

återkommer med tider för träff. 

Plantering: Ingen har anmält intresse fröplantering. 
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Ekonomi: Sockerbruket har gett Örtoftabygdens byalag ett startbidrag på 250 000kr. 

Vi har även blivit beviljade 50 000kr från Leader för att kunna göra en 

förstudie till att tillgängliggöra Kävlingeån i Örtofta.  

Nästa möte: Nästa möte är söndagen 12/4 kl 15.00, vi håller det i sockerbrukets lokal. 
Årsmötet är samma dag kl 16.00. 

Mötets avslut: Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 

 

 


