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

(kassör), Görel Ingner, Ida Hall. 

Plats och tid: Hos Annika Nilsson, Örtofta, kl 16.00 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Val av justeringsmän: Roger och Annika 

Projekt järnvägstunneln: Bella Tinghammar (verksamhetschef på Kulturskolan och boende i 

Örtofta) är inbjuden till mötet för att prata om konstmålning i 

järnvägstunneln. Ett sommarprojekt planeras där en konstnär 

tillsammans med barn och ungdomar från Kulturskolan ska göra ett 

konstverk i tunneln. Bella understryker hur viktigt det är att de boende 

i bygden får vara delaktiga i det motiv som ska skapas och vill att det 

ska vara ett samarbete mellan byalaget, kommunen och kulturskolan. 

Därför planeras en workshop kring planeringen där alla är välkomna 

med ideer och synpunkter. Tidpunkt för workshopen bestäms efter att 

Bella har pratat med konstnären. Görel kollar upp intresse kring att 

vara kontaktperson för Bella och konstnären. 

Byalagsstyrelsen: Anna-Karin (Örtofta) och Lars (Toftaholm) har flyttat till Eslöv. Det är 

nyval på deras platser vid årsmötet 2017, tills dess sitter de kvar i 

styrelsen. 

Vårfintdagen: Vi städar byarna den 17 april. Fika och korvgrillning vid folkets hus kl 

12.00–14.00. Lone hör med kommunen om det går att elda upp 

komposten i Örtofta. Plockare och säckar lånas vid kiosken. 

Utegymmet: Projektgruppen har haft möte med kommunen och Rantsow. 

Hinderbanan kommer att vara ca 25x40 meter. Diskussion om 

placering, flera förslag har inkommit. Vi avvaktar kommunens respons.  

Nya Folkets hus: Ventilationen har flyttas från vinden ner till ”stolsförrådet”. Ändringen 

i ritningen har inte kommunicerats med Öis eller byalagat. 

Samarbetsavtal ska upprättas mellan byalaget och Öis. Erik Larsson och 

Carl Hägerwall Stein har kommunicerat angående fiberdragningen.  
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Annika efterlyser ett möte med projektledaren för att klargöra vad som 

inte ingår i upphandlingen och vilka sorts inventarier som behöver 

köpas in. Kontakt med Kraftringen har skett och de har gett besked att 

de inte stödjer små projekt utan det ska vara varaktiga och större 

projekt.  

Kävlingeåstigen: Leader håller informationsmöte i Flyinge den 26/4. Annika och Christel 

går på mötet. Fortsatt kontakt med Eslövs kommun. 

Nordic sugar: Görel och Roger har träffat den nya VD:n och ser positivt på framtida 

samarbete. Det kommer att sättas upp ett övervakningssystem vid 

transportinfarten till sockerbruket. 

Fiber: Senaste information finns på byalagets hemsida. 

Cykelvägar: Cykelväg Håstad-Stångby är lagt som förslag. Ska tas upp i kommun-

fullmäktige i Lunds kommun. Ännu inget nytt om cykelväg Örtofta - 

Lilla Harrie. 

Trafikverket: Hastighetsbegränsningen är 50 km/h utanför nya förskolan i Väggarp. 

Cykelhindret uppe vid korsningen till Eslöv står alltid öppen och är så 

bred att bilarna kör igenom. Förslag att lägga stenbumling eller sugga 

kommer fram på mötet. Barnvagnsspåren på trapporna upp till 

tågperrongerna är inte anpassade efter dagens barnvagnar. Annika tar 

upp frågorna med Tonning i Eslövs kommun vid nästa kontakt. 

Svenstorp gods: Frågan om oljud vid spannmålstorkning har legat vilande under vinter 

men Lone har fått namnet på en kontaktperson i Eslövs kommun som 

hon kontaktar för att få till en ljudmätning. 

Byalagsrådet: Kommunen informatör/webbredaktör är kontaktad om att ändra 

texten på kommunens hemsida om vår bygd. Idag är texten mycket 

knapphändig och flera av länkarna fungerar inte. På Byalagsrådet 

bestämdes det att byarna skulle marknadsföras positivt bl a på deras 

hemsida. Lone kommer att skriva ihop en text om byarna som så 

småningom ska läggas ut på kommunens hemsida. Nästa byalagsråd 

med kommunen är den 9/11. Denna gång är Örtofta är värd, förmöte 

med de andra byalagen kommer förhoppningsvis att ske i nya folkets 

hus någon gång i oktober. 

Ekonomi: 80 medlemmar. Inköp av uthyrningsbara stolar planeras. 
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Engagemang i bygden: Hur får vi fler att engagera sig i byalagens projekt. Ett förslag är att 

lägga ut specifika projekt på Facebook där de som är intresserade kan 

anmäla sig. Blanda nytta med nöje så som att ha fest för 

årsmötesdeltagarna samma kväll som årsmötet har ägt rum. Cykelfest 

och andra mer nöjesbetonade arrangemang där dem som vill kan hålla 

i och driva arrangemangen. 

Mötet avslutas: Ordförande tackar och avslutar dagens möte. Nästa styrelsemöte är 

den 15 maj klockan 16.00 hos Görel på Toftaholm. 

 

Vid protokollet 

 

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

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

Justeras  Justeras 

 

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

Annika Nilsson, ordförande  Roger Jönsson, kassör 


