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1. Mötets  öppnande  
Interrimstyrelsens  ordförande  hälsade  alla  välkomna  och  förklarade  årsmötet  öppnat.  
  

2. Fastställande  av  dagordning  
Årsmötet  lade  dagordningen  till  handlingarna.  
  

3. Val  av  ordförande  och  sekreterare  för  stämman  samt  två  stycken  justeringsmän    
Annika  Nilsson  väljs  som  mötets  ordförande  och  Lone  Mathiasson  som  sekreterare.  Siv  
och  Klas  Bertilsson  väljs  som  justeringsmän.  
  

4. Fråga  om  mötet  är  behörigen  sammankallat  
Mötet  är  anslagits  på  byarnas  anslagstavlor,  byalagets  webbsida  samt  på  Facebook.  Även  
kallelse  via  e-‐mail  till  de  som  uppgett  denna  till  byalaget.  Årsmötet  ansåg  att  mötet  var  
behörigen  utlyst.  
  

5. Föredragning  av  styrelsens  årsberättelse  inklusive  ekonomisk  rapport.  
  
Folkets  hus:    
Byalaget  och  Örtofta  idrottssällskap  har  deltagit  i  samtalen  kring  ett  nytt  folkets  hus.  Ett  
nytt  folkets  hus  kommer  att  byggas  mittemot  det  gamla  folkets  hus  och  det  kommer  vara  
ett  hus  byggt  av  moduler  som  kommer  att  få  en  husfasad.  Tomten  är  avstyckad  och  det  
gamla  folkets  hus  ska  ut  till  försäljning.  Det  nya  folkets  hus  kommer  att  bestå  av  två  
omklädningsrum,  ett  mindre  rum  för  fotbollsdomare,  ett  förråd  och  en  samlingslokal  som  
ska  kunna  användas  av  alla  bybor.  Kommunen  kommer  att  äga  folkets  hus.  Vidare  möten  
och  samtal  kommer  att  ske  med  kommunen  i  ärendet.  
  
Kävlingeån     Den  blå  leden  genom  Lundaland:  
Kävlinge  kommun  har  tagit  initiativet  till  ett  Leaderprojekt  för  att  tillgängliggöra  och  
synliggöra  Kävlingeån.  Projektet  pågår  t  o  m  den  30  september  2014.  Projektet  erbjuder  
stöd  till  aktörer  som  har  idéer  om  delprojekt,  dock  måste  det  medfinansiering  minst  40%  i  
form  av  t  ex  ideellt  arbete,  lokaler,  maskiner,  material  m.m.  av  den  totala  stödsumman.  
Byalaget  planerar  att  söka  pengar  via  projektet  för  att  kunna  utföra  några  av  de  idéer  som  
har  presenterats  av  byborna  på  Facebook.  Idéerna  ska  först  presenteras  för  Miljö-‐  och  
Samhällsbyggnadsnämnden  i  Eslövs  kommun  och  om  de  ställer  sig  positiva  till  förslagen  
måste  det  även  upp  i  Länsstyrelsen  för  ett  godkännande.  Detta  måste  först  göras  innan  
Leaderprojektet  kan  godkänna  vår  ansökan.  Lone  Mathiasson  och  Christel  Andersen  har  
en  dialog  med  kommunen  och  projektledare  Elisabet  Öhgren  om  ärendet.  
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   Byavandring:  
En  byavandring  är  gjord  tillsammans  med  Matilda  Svensson  som  är  ansvarig  för  
parkområden  i  Eslövs  kommun.  Efter  byavandringen  har  en  rejäl  städning  av  gammalt  
skräp  gjorts  av  kommunen  i  byarna.  Planerade  åtgärder  är  bl  a  papperskorgar  som  ska  
sättas  ut  vid  strategiska  platser  längs  ån  och  vid  lekplatserna.  Nya  träd  planeras  att  
planteras  vid  lekplatsen  i  Örtofta.  Ny  lekplats  planeras  i  Väggarp.  Cykelvägen  mot  Kävlinge  
ska  asfalteras  och  då  ska  även  den  gamla  järnvägsbron  repareras.  
  
Ingen  ekonomisk  rapport  eftersom  byalaget  är  nystartat  och  har  endast  haft  en  
interrimstyrelse.  

6. Föredragning  av  revisionsberättelse.  
Ingen  revisionsberättelse.  
  

7. Godkännande  av  årsberättelse  och  ekonomisk  rapport.  
Årsmötet  lade  årsberättelsen  och  den  ekonomiska  rapporten  till  handlingarna.  
  

8. Ansvarsfrihet  för  styrelsen.  
Styrelsen  fick  ansvarsfrihet.  
  

9. Val  av  ordförande  och  Kassör    
Ordförande:   Annika  Nilsson,  Örtofta,  vald  till  2016.  
Kassör:   Roger  Jönsson,  Väggarp,  vald  till  2015.  
  

10. Val  av  övrig  styrelse:  
Görel  Ingner,  Toftaholm,  vald  till  2016.  
Lars  Dreja,  Toftaholm,  vald  till  2015.  
Tommy  Lilja,  Väggarp,  vald  till  2016.  
Lone  Mathiasson,  Örtofta,  vald  till  2016.  
Anna-‐Karin  Rhodin,  Örtofta,  vald  2015.  
  

11. Val  av  revisor  och  revisorssuppleant  
Revisor:   Anders  Bromé,  Väggarp,  vald  till  2015.  
Revisorsuppleant:   Anders  Persson,  Väggarp,  vald  till  2015.  
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12. Val  av  valberedning    
Susanne  Kindeberg,  Örtofta,  vald  till  2015  
Siv  Bertilsson,  Örtofta,  vald  till  2015.  
  

13. Godkännande  av  stadgarna  
Stadgarna  godkändes  och  antogs  av  årsmötet.  
  

14. Motioner  
Inga  inkomna  motioner.  
  

15. Fastställan  av  medlemsavgift  
Medlemsavgiften  fastställdes  till  100  kronor  per  hushåll.  
  

16. Övriga  frågor    
Byalaget  kommer  att  ha  dialog  med  vägföreningen,  trafikverket  och  Eslövs  kommun  
angående  förbättringar  av  och  kring  vägnätet  samt  järnvägen  
  
Örtoftabygdens  byalaget  kommer  att  delta  på  Byalagsrådet  där  alla  byalag  i  Eslövs  
kommun  träffar  kommunledningen  två  gånger  per  år  där  utvalda  frågor  dryftas  och  
diskuteras.  
  
Örtoftabygdens  webbsida  verkar  för  demokrati.  All  information  finns  tillgänglig  där.  
Information  från  styrelsens  och  arbetsgruppernas  arbete  finns  tillgänglig  där.  Fram  till  
dagens  datum  har  webbplatsen  haft  1168  besökare.  www.ortoftabygden.se.  
  
Inbjudan  till  vårstädning  av  byarna  kommer  att  göras.  Information  kring  detta  kommer  på  
webbsidan.  
  
Byalaget  deltog  på  förra  årets  julmarknad  och  informerade  kring  byalaget.  Inför  årets  
julmarknad  ska  en  arbetsgrupp  utses  där  Anna-‐Karin  Rhodin  och  Roger  Jönsson  är  
styrelsens  kontaktpersoner.  De  som  är  intresserade  av  att  delta  i  denna  eller  någon  annan  
arbetsgrupp  är  välkomna  att  anmäla  sitt  intresse  till  Ordförande  Annika  Nilsson.    
  
Sockerbruket  har  gett  sitt  medgivande  till  att  skänka  en  bit  mark  för  att  kommunen  ska  
kunna  anlägga  en  lekplats  vid  Toftaholm.  Styrelseledamöterna  Görel  Ingner  och  Lars  Dreja  
arbetar  vidare  med  denna  fråga.  
  

     

http://www.ortoftabygden.se/
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I  somras  var  vandringslederna  vid  Bråån  alldeles  igenväxta  och  det  var  svårt  att  ta  sig  
fram.  En  del  oklarheter  har  funnits  kring  vem  som  ska  sköta  underhållet  men  det  är  nu  
klart  att  ägarna  för  Örtofta  slott  (Melinder)  ombesörjer  detta.  

Kristine  Melinder  informerar  om  att  en  ny  en  förskola  ska  byggas  i  det  lilla  skogsområdet  
mittemot  kyrkan  i  Väggarp.  Bygget  startar  i  vår  och  det  ska  bli  en  naturnära  förskola.  
Melinder  äger  byggnaden  och  hyr  ut  den  till  Eslövs  kommun.  
  
Boenden  i  Väggarp  informerar  om  att  grävning  för  att  lägga  ner  fiberkabel  i  Väggarp  och  
Lilla  Harrie  startar  i  mars.  I  nuläget  finns  det  114  intresseanmälningar.  Möjlighet  för  fler  
intressenter  finns  och  information  kring  detta  bör  läggas  ut  på  webbsidan.  
  
Kristine  Melinder  tog  upp  om  klagomål  kring  lerduveskjutning  på  slottets  mark.  
Diskussion  kring  antalet  dagar  då  skjutning  har  ägt  rum  och  ljudnivån  på  skjutningarna.  
Kristin  berättar  att  skjutningarna  i  fortsättningen  endast  kommer  att  ske  på  torsdagar  och  
med  patroner  som  avger  lägre  ljud.  
  

17. Mötets  avslutande  
Mötet  avslutas.  

  

   Vid  protokollet  
  

     __________________________________     
Annika  Nilsson,  ordförande  
  
  
  __________________________________     
Lone  Mathiasson,  sekreterare  

  

   Justeras   Justeras  

  

     __________________________________        _________________________________     
   Siv  Bertilsson      Klas  Bertilsson  


