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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), Anna-Karin Rhodin, Roger 

Jönsson (kassör). 

Icke närvarande: Görel Ingner, Susanne Kindeberg (speciellt inbjuden). 

Plats och tid: Äppelvägen, Örtofta, kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Hemsida & e-post: Susanne skulle närvarit vid mötet men hon hade fått förhinder. En g-mail 

adress är upplagd för att vi ska kunna lägga in händelser i kalendern på 

hemsidan. Annika kommer att skicka ut inloggningsuppgifter. 

 

Vi behöver en sammanställning över vilka adresser som är kopplade till 

byalaget och på vilken domän de ligger. Lone kontaktar Susanne för att få 

en överblick på hur det ser ut och för att få ut en lista på alla adresser och 

lösenord för att det ska vara tillgänglig för alla i styrelsen. Eventuellt ska e-

post adresser skapas för varje post i styrelsen på One.com domänen som 

man sedan kan länka till sin ordinarie e-post. 

 

Viktigt också att styrelsen ser hemsidan som den primära 

publiceringskanalen och styrelsen bör bli bättre på att lämna publicerings-

material till Susanne. Facebook sidan ska inte ta överhand. Tills protokoll 

datum har 6141 besök gjorts på vår hemsida. 

 
Julmarknad: Det gick jättebra på julmarknaden. 30 betalande utställare. Många 

besökare. Projektgruppen börjar redan nu planera inför nästkommande 

marknad och återkommer i ärendet. 

Info kommunärende: Lone och Annika var på möte med Christoffer Tonning och Matilda 

Svensson om tidigare ärenden som inte har blivit klara eller behövde 

diskuteras. Ett nytt möte planeras i februari och då deltar även Christel 

Andersen som deltagare i Kävlingeå projektet. Kommunens miljöchef och 

handläggare kommer också att delta. 

 

Tonning berättade att han kommer att ta hand om alla ärenden som rör 

vägen som ligger bakom järnvägen och att ingen åtgärd kommer att ske vid 

gång- och cykelöverfarten vid den stora vägen vid energiverket. 
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Matilda informerade att papperskorgar är beställda och att kommunen kan 

tillhandahålla blomsterplantor för plantering vid strategiska platser. 

Plantering sker av privatpersoner. Annika skickar ut information på 

hemsidan. 

 

Lekpark i Väggarp är på gång. 

Jättelokorna på Lars har inte lyckats få kontakt med Jacob Bennet. Han gör ett nytt försök. 
Bennets mark:  
 
Buller järnvägen: Anna-Karin kommer att informera mer efter möte. 

Midsommar: Byalaget har planer på att arrangera midsommarfirande. Fråga till ÖIS om 

de är intresserade av att vara med att arrangera. 

Folkets hus: Bygglov är inlämnat men upphandling inväntar besked från bylaget och ÖIS. 

Fiber:  Fiber är på gång i Lilla Harrie och det aktuella företaget heter Landnet. 

Byalaget tycker också att Landnet är av intresse eftersom det levererar ett 

öppet nät. Lone förhör sig med kommunens e-strateg om kommunens 

fiberplaner. 

Vårfint: Byalaget planerar en vårfintdag den 19/4. Annika tar kontakt med 

kommunen ang bidrag med säckar, plockare och upphämtning av skräpet. 

Samlingspunkt vid Folkets hus. Korvgrillning mellan kl 12.00 – 14.00. 

Ekonomi: Roger redovisade bylagets ekonomi. Idag har vi 40 betalande medlemmar. 

Svenstorp: Lone kontaktar Lunds kommun och ber dem göra en ljudmätning vid 

Svenstorps gods när deras torkanläggning är i gång. 

Styrelsemöte: Kommande styrelsemötestider: 
- Söndagen den 15 mars klockan 16.00 hos Lars på Toftaholm. 

Valberedningen bjuds in. 

- Söndagen den 12 april klockan 15.00 i samma lokal som årsmötet. 

- Söndagen den 10 maj klockan 16.00 hos Lone i Örtofta. 

Årsmöte: Årsmötet hålls söndagen den 12 april klockan 16.00. Annika hör av sig om 

var mötet ska hållas. 

Mötets avslut: Ordförande avslutade mötet. 
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Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 


