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Närvarande:  Annika  Nilsson(ordf),  Lars  Dreja,  Tommy  Lilja,  Lone  Mathiasson  (sekr),  Roger  Jönsson  
(kassör),  Görel  Ingner.  
Ej  närvarande:  Anna-‐Karin  Rhodin.  
Plats  och  tid:  Banvallsvägen  5,  Toftaholm,    kl  16.00.  

Ordförande  öppnade  mötet  och  hälsade  alla  välkomna.  

  

Föregående  protokoll:   Inga  kommentarer.  

Dagordning:   Dagordningen  fastställdes.  

Ekonomi   Rätt  att  teckna  firma  var  för  sig  för  Örtoftabygdens  byalag  842000-‐2472  
utsågs  Annika  Nilsson  710623-‐4086  och  Roger  Jönsson  781231-‐4032.    
  
Styrelsen  beslutade  att  Annika  Nilsson  710623-‐4086  och  Roger  Jönsson  
781231-‐4032  öppnar  ett  konto  hos  Färs  &  Frosta  Sparbank  och  ges  rätten  
att  göra  transaktioner  var  för  sig  på  detta  konto.  

Trygghetsvandring:   .  I  
detta  projekt  ingår  trygghetsvandring  ute  i  byarna  kring  Eslövs  tätort.    
Trygghetsvandring  har  skett  i  Örtoftabygden,  Annika  och  Tommy  
representerade  byalaget.    Protokollet  från  trygghetsvandringen  kommer  att  
läggas  ut  på  vår  webbplats.  

Vägföreningen/:   Vägföreningen  har  fått  ny  ordförande,  Viktoria  Andersson  boende  på  
Trafikverket   Toftaholm.  Anna-‐Karin  och  Annika  kommer  att  delta  på  ett  möte  med  

kommunen  (Gata  och  Park),  Trafikverket  och  Vägföreningen.  Från  
kommunen  deltar  Kristoffer  Tonning.  Kristoffer  säger  att  det  går  att  söka  
pengar  till  vägförbättringar  hos  Trafikverket  via  vägföreningen.  Anna-‐Karin  
och  Annika  undersöker  om  den  möjligheten  finns.  

Folkets  hus:   Ritningen  har  blivit  ändrad  till  en  mindre  byggnad  med  kökspentry  och  utan  
förråd  för  både  redskap  och  fotbollsartiklar  så  som  bollar,  kläder,  koner  
m.m.  Det  är  inte  heller  aktuellt  längre  att  bygga  med  moduler  utan  nu  ska  
det  uppföras  ett  riktigt  hus.  
  
Roger  och  representant  från  ÖIS  ska  försöka  få  till  ett  nytt  möte  med  
ansvariga  på  kommunen  för  att  diskutera  den  nya  ritningen  och  för  att  få  
besked  om  historien  bakom  den  ändrade  ritningen.  Det  är  viktigt  att  
byalaget  representeras  på  dessa  möten.  Det  är  ännu  inte  bestämt  om  gamla  
folkets  hus  ska  rivas  eller  säljas.  

Kävlingeån:   Ansökan  om  att  bryta  strandskyddet  är  inlämnad.  Kristoffer  Tonning  har  
varit  i  kontakt  med  Lone  om  att  ovan  ansökan  inte  kommer  att  behandlas  
förrän  en  ny  ansökan  om  att  få  byggnadstillstånd  på  Eslövs  kommuns  mark  
har  kommit  in  och  godkänts.  
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     Han  påtalar  att  det  inlämnade  är  för  stort  projekt  och  att  vi  ska  dela  upp  
det  i  mindre  bitar  och  att  vi  som  första  steg  bara  tar  med  det  som  är  
viktigast  i  den  nya  ansökan.  Han  är  dock  positiv  till  förändringen  och  påtalar  
att  det  kan  finnas  pengar  i  kommunen  för  att  utföra  en  del  av  vårt  projekt.    
  
Den  nya  ansökan  ska  vara  mer  specificerad  med  mått  och  kostnader  och  en  
mer  detaljerad  skiss  ska  lämnas  in.  Lone  och  Christel  jobbar  vidare  med  
projektet  och  lämnar  in  ansökan  så  fort  de  har  alla  detaljer  klara.  

Julmarknad:   Roger  har  pratat  med  Jörgen  Möller,  ansvarig  för  scoutkåren  i  
Örtoftabygen,  och  han  säger  att  det  finns  ingen  scoutverksamhet  utöver  
arrangemanget  vid  Valborg.  Anna-‐Karin  och  Roger  fortsätter  dialogen  och  
undersöker  också  vad  det  skulle  kosta  att  ha  julmarknaden  på  slottet.  
Melinder  är  positiv  till  arrangemanget.  

Städdag:   En  mindre  omfattande  städdag  planeras  under  påsk.  Vi  hoppas  på  att  kunna  
låna  pockverktyg  från  kommunen.  Skräpet  som  samlas  in  kommer  
kommunen  att  hämta.  Papperskorgar  är  planerade  att  placeras  ut  under  
våren.  

Protokoll:   Alla  protokoll  och  ansökningar  ska  läggas  ut  på  vår  webbplats  så  att  
byborna  kan  vara  delaktiga  i  det  som  sker  i  byarna.  

Informationshäfte:   Roger  föreslår  att  ett  informationshäfte  om  aktuella  händelser  i  byarna  ska  
delas  ut,  ev  fyra  ggr  per  år.  

Kraftvärmeverket:   Annika  känner  att  hon  inte  hinner  med  att  ta  del  av  dialogen  med  
kraftvärmeverket.  Lars  och  Anna-‐Karin  tar  ny  kontakt  med  
Kraftvärmeverket  och  presenterar  byalaget.  

Byarådet:   Byarådet  träffar  kommunledningen  två  gånger  om  året.  

Övrigt:   Väggarp  får  ny  lekplats  och  Görel  jobbar  vidare  med  ärendet  att  även  
Toftaholm  ska  få  en  lekplats.  
  
Byalaget  har  för  närvarande  tre  fokusområden:  folkets  hus,  Kävlinge  å  och  
infrastrukturella  frågor.  
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Nästa  möte:   Söndag  den  18:e  maj  klockan  16.00  på  Väggarpsvägen  14,  Väggarp,  hos  
Roger.  

Mötets  avslut:   Mötet  avslutas.  

  

  

  

Vid  protokollet   Justeras  

  

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

Lone  Mathiasson,  sekreterare      Tommy  Lilja  


